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Ahoj, Vinofiáci,
jaro se konečně přihlásilo,

i když si jarní zima v naší lokalitě

vybrala krutou daň. Poměrně

mladý občan usnul v půl druhé

ráno na lavičce a ráno v 6 ho na-

lezli totálně podchlazeného, pou-

hých 22 stupňů…  Zvláště v dneš-

ní době je nezbytná všímavost

a snaha lidí nějakou nepřiroze-

nou situaci pomoci řešit, nebo

alespoň nahlásit.

Jaro je ve Vinoři vždy časem

výročních schůzí spolků – reka-

pitulují svou činnost a informují

o stavu členské základny i finan-

cí. Je skvělé, že do tradičních spol-

ků, jako jsou Baráčníci, Sokolové,

Rybáři, Zahrádkáři a Myslivci, se

hlásí i mladí lidé a že spolu doká-

žou nalézt společnou řeč s pod-

statně staršími členy. Ta spolková

činnost je nesporným přínosem

k vinořskému celospolečenské-

mu životu a k tomu, že  lidé spo-

lu mluví a baví se. Všem za to pat-

ří veliký dík.

V tomto roce bychom měli do-

končit rekonstrukci suterénu zdra-

votního střediska, kde vzniknou

tři tolik potřebné  třídy družiny

a dva cvičební sály. Také chceme

do léta realizovat výstavbu fotba-

lového hřiště s umělou trávou pro

naši mládež, kde by ale mohli tré-

novat i dospělí. Proběhne i částeč-

ná rekonstrukce sokolovny a zač-

ne se s výstavbou nových šaten

základní školy, na níž by byly v bu-

doucnosti přistaveny čtyři kme-

nové třídy základní školy. Snad už

potom konečně bude konec pro-

storovým investicím a budeme se

moci věnovat zkvalitnění interié-

rů školy. 

Negativem je ukončení provozu

pobočky České spořitelny. Přes

veškerou naší snahu je trend těch-

to společností v minimalizaci po-

boček a zřizování centrálních

míst. Pro Vinoř je to Globus v Ča-

kovicích nebo Tesco v Letňanech.

A co bude na místě bývalé spoři-

telny? Jedna z možností je i bez-

bariérový úřad, kdy by starší lidé

a matky s kočárky nemuseli  šlapat

do schodů, ale vše by mohli vyří-

dit v přízemí.

Pozitivem je jistě možná vý-

stavba nové prodejny typu Billa

v areálu stavebnin Dlabač. Snad to

přispěje ke zvýšení konkurence

a ke zlepšení kvality prodejních

ploch.

Začnou také sportovní soutěže

a musím jen připomenout obrov-

ský úspěch našich školních druhá-

ků pod vedením Jitky Kuchlerové:

v konkurenci 84 tříd z celé Prahy

vybojovali mladí fotbalisté 1. mís-

to! Snad zažije naše nové hřiště

podobné úspěchy.

Proběhla a probíhá celá řada

kulturních akcí a je třeba všem or-

ganizátorům, sponzorům, pořa-

datelům, ale i návštěvníkům, po-

děkovat za  realizaci akcí a účast

na nich. Máme za sebou zápis do

prvních tříd i do mateřské školky,

na letošní vítání občánků bude

účast cca. 57 dětí, což je už téměř

stabilizovaný stav (očekávám, že

v budoucnu by to mělo být asi

50 dětí za rok). Musím jako vždy

poděkovat všem, kteří se věnují

společenskému dění u nás, všem

zastupitelům a členům výborů

a komisí, stejně jako všem dobro-

volníkům. 

Ať tedy spolu mluvíme stále čas-

těji, ať nejsme  lhostejní k nepo-

řádku, vandalismu,  k nepřístoj-

nostem, i když se to netýká zrovna

přímo nás.

Užijme si příjemné jaro a pří-

jemné prostředí ve Vinoři.

František Švarc
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Slovo starosty



Nové úkoly

❙ MZ souhlasilo se záměrem vý-

stavby obchodního centra (Retail

Park) na pozemku parc. č. 1360/1

v k. ú. Vinoř v areálu Stavebniny

Dlabač na Mladoboleslavské ulici

a jeho dopravního napojení

❙ MZ souhlasilo s vynětím pozem-

ku parc. č. 656/1 v k. ú. Vinoř o vý-

měře 1 010 m2, Základní organi-

zaci Českého svazu zahrádkářů,

IČ 677 98 187 z nájemního smluv-

ního vztahu. MZ vzalo na vědomí

zápis práva užívání nebo požívá-

ní pozemků dle původního smluv-

ního vztahu (bez pozemku parc.

č. 656/1 odděl. geom. plánem

č. 1412-73/2014 ze dne 4. 7. 2014),

Základní organizací Českého sva-

zu zahrádkářů, IČ 677 98 187. MZ

pověřilo starostu k uzavření ná-

jemní smlouvy (dodatku č. 6) od

1. 3. 2016

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 29. 2. 2016 dle rozpočtového

opatření č. 1/2016 – převod z ka-

pitálových výdajů. Celková výše

upraveného rozpočtu v příjmové

části Kč 23,343.000,- po konsoli-

daci Kč 23,241.000,-. Ve výdajové

části na Kč 23,343.000,- po kon-

solidaci Kč 23,241.000,-

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byt č. 6, Kře-

mílkova 245, Praha 9 - Vinoř od

01. 03. 2016 do 28. 02. 2019

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byt č. 7, Kře-

mílkova 245, Praha 9 - Vinoř od

01. 02. 2016 do 31. 01. 2019

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byt č. 8 , Boh-

danečská 249, Praha 9 - Vinoř od

01. 06. 2016 do 31. 05. 2019

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byt č. 1, Mlado-

boleslavská 514, Praha 9 - Vinoř

od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2019

❙ MZ schválilo snížení nájmu v or-

dinacích, ostatních pronajatých

nebytových prostorách a v byto-

vých jednotkách Mladoboleslav-

ské 514–515ve výši 10% měsíční-

ho nájmu za prosinec 2015 a leden

2016. Nájemné bude zohledněno

v měsíci dubnu 2016.

❙ MZ schválilo uzavření nájemní

smlouvy na pronájem 1 parkova-

cího místa v ul. Bukovinská, od

01. 03. 2016 do 28. 02. 2019. Ná-

jemné je stanoveno ve výši Kč

250/měsíc + DPH v zákonné výši

❙ MZ nemá námitky proti úplatné-

mu převodu části pozemku parc.

č. 1525/1 (u mlékárny) v k.ú. Vi-

noř o výměře 245m2. o Vyjádření

k převodu požádal Magistrát hlav-

ního města Prahy, odbor eviden-

ce, správy a využití majetku

❙ MZ souhlasilo se vstupem do po-

zemků parc. č. 661 a 404/1 v k. ú. Vi-

noř pro uložení energetické přípoj-

ky k pozemku parc. č. 674/5 v k. ú.

Vinoř s podmínkou uložení do

hloubky minimálně 80 cm. Dále

souhlasilo s uzavřením Smlouvy

k částem pozemků parc. č. 661

a 404/1 v k. ú. Vinoř o zřízení slu-

žebnosti (věcného břemene). Věcné

břemeno bude v rozsahu a obsahu

výše uvedeném, časově neomezené

v hodnotě dle vypracovaného zna-

leckého ocenění nemovité věci, pro

oprávněného – společnost PREdi-

stribuce, a.s., IČ 273 76 516

❙ MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o zřízení věcného bře-

mene k části pozemku parc. č. 533

v k. ú. Vinoř, vymezeného geom.

plánem č. 1395-459/2013 ze dne

29. 10. 2013. Věcné břemeno bude

časově neomezené, úplatné v do-

hodnuté hodnotě ve výši 10 000,-

Kč bez DPH, pro oprávněného –

společnost PREdistribuce, a.s.,

IČ 273 76 516 podle předloženého

návrhu a pověřilo starostu k uza-

vření smlouvy o zřízení věcného

břemene s termínem do 1. 5. 2016

❙ MZ odložilo žádost o vyjádření

k návrhu výstavby a uložení

ochranných HDPE trubek do po-

zemků stavebního záměru „Me-

tropolitní optická síť“ a žádá in-

vestora Cznet s.r.o. o dodání

a vyjasnění následujících bodů ke

stavebnímu záměru Metropolitní

optická síť:

Z 10. zasedání 

Zastupitelstva 

Mâ Praha-Vinofi,

konaného dne 

11. 12. 2016

Informace úfiadu
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Studánka V Obůrkách



na vědomí zřízení služebnosti

(věcného břemene) k pozemku

parc. č. 1575/10 v k. ú. Vinoř.

Smlouvy k Služebnosti a Nájmu

budou předloženy k vlastnímu

projednání

❙ MZ souhlasilo s návrhem textu

smlouvy o zřízení služebnosti

(věcného břemene) k pozemku

parc. č. 1582/1 v k.ú. Vinoř v roz-

sahu vyznačeném v geom. plánu

č. 1492-40/2015 tj. 58 m2 a hod-

notě 17 400,- Kč bez DPH, k ob-

jektu číslo pop. 616 a 617, ul. Uher-

ská, Praha – Vinoř

1) Souhlas majitelů soukromých

pozemků s předloženým trasová-

ním Metropolitní sítě v rozsahu

mapové přílohy žádosti.

2) Předložení zákresu souběhu

Metropolitní sítě a projektu Optic-

ká trasa Vinoř, stavebníka Braz-

dimNet s.r.o. (viz schválené usne-

sení Z/94/4/15)  

3) Předložení návrhu na minima-

lizaci výkopových prací v součin-

nosti se společností BrazdimNet

tak, aby nedošlo v krátké době ví-

cekrát k provádění výkopových

prací v jedné lokalitě

❙ MZ nesouhlasilo se záměrem vý-

stavby vjezdu na pozemek parc.

č. 1146 v k. ú. Vinoř pod zdravot-

ním střediskem o šířce vstupu

3500m

❙ MZ souhlasilo s vyvěšením zá-

měru na pronájem pozemků p. č.

69, 70/1, 70/2 do 31. 12. 2016,

účelem využití – zahrada

❙ MZ souhlasilo se vstupem do po-

zemku parc. č. 1575/10 v k. ú. Vi-

noř (ulice Vinořská) za účelem

stavebních úprav regulační stani-

ce č. 360 a souhlasilo se stavbou

plynovodu v pozemku. MZ vzalo

Z 11. zasedání 

Zastupitelstva 

Mâ Praha-Vinofi,

konaného dne 

31. 3. 2015
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❙ MZ schválilo, aby po ukončení

nájemní smlouvy s ČS a.s. byly ne-

bytové prostory v přízemí budovy

Bohdanečská 97 využity pro po-

třeby ÚMČ Praha-Vinoř

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 31. 3. 2016 dle rozpočtového

opatření č. 2/2016. Týká se posí-

lení rozpočtu o dotace z MHMP:

3 mil. – na rekonstrukci suterénu

zdrav. střediska, 4 mil. na nové šat-

ny ve škole, 76 tis. – na sport a kul-

turu, 9,9 tis. Kč – dotace pro kni-

hovnu. Další změny se týkají

přesunů mezi položkami. Touto

úpravou bude rozpočet navýšen

o Kč 7.085.900,- ve výdajové i pří-

jmové části schváleného rozpočtu

v příjmové části Kč 30.428.900,-

po konsolidaci Kč 30.326.900,-. Ve

výdajové části 30.428.900,- po

konsolidaci Kč 30.326.900,- 

❙ MZ schválilo rozpočtový výhled

do roku 2021

❙ MZ schválilo převod hospodář-

ského výsledku školy za rok 2015

do fondů školy 

❙ MZ schválilo založení bankov-

ních účtů u ČSOB a zrušení ban-

kovních účtů u České spořitelny, a.s.

k 31. 8. 2016 a pověřilo starostu

MČ Praha – Vinoř k projednání

a podpisu smlouvy 

❙ MZ pověřilo účetní MČ Praha –

Vinoř Ing. A. Švrčinovou jako opráv-

něnou osobu k podepisování ná-

jemních smluv na pronájem hro-

bových míst za Městskou část

Praha – Vinoř

❙ MZ schválilo ukončení nájemní

smlouvy na byt č. 6, Křemílkova

245, Praha 9 – Vinoř k 15. 3. 2016

dohodou

❙ MZ schválilo ukončení nájem-

ní smlouvy na byt č. 1, Mladobo-

leslavská 515, Praha 9 – Vinoř

k 29. 2. 2016 dohodou

❙ MZ schválilo ukončení nájemní

smlouvy na byt č. 7, Mladobole-

slavská 13 k 15. 4. 2016 a přiděle-

ní bytu č. 4, Křemílkova 245 od

15. 4. 2016 do 14. 4. 2017 stejné-

mu nájemci

❙ MZ pověřilo bytovou komisi, aby

co nejrychleji obsadila byt č. 6,

Křemílkova 245 a byt č. 1, Mlado-

boleslavská 515 nájemci vybraný-

mi z pořadníku žadatelů, kteří

jsou na řadě podle bodového hod-

nocení žádosti a budou mít o pro-

nájem bytu zájem. Případný ná-

jemce bude dodatečně schválen

na dalším jednání zastupitelstva

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byt č. 2, Mlado-

boleslavská 13 od 1.5. 2016 do

30. 04. 2017

❙ MZ pověřuje bytovou komisi, aby

v mezidobí mezi jednotlivými za-

sedáními zastupitelstva obsazova-

la nájemní byty nájemci vybraný-

mi z pořadníku žadatelů, kteří

jsou na řadě podle bodového

ohodnocení žádosti a budou mít

o pronájem bytu zájem. Případní



nájemci budou dodatečně schvá-

leni vždy na nejbližším zasedání

zastupitelstva

❙ MZ vzalo na vědomí rezignaci

B. Hrdinové z výboru bytového

a sociálního a schválilo I. Boušo-

vou novou členkou výboru

❙ MZ souhlasilo s vyčleněním fi-

nančních prostředků z rozpočtu

VHČ na opravu studny v objektu

Mladoboleslavská 13 a opravu vlh-

kého zdiva v prodejně Hobby

v celkové hodnotě 180.000,- Kč

❙ MZ souhlasilo s vyčleněním 

finančních prostředků z rozpoč-

tu VHČ na demolici přístřešku

a opravu dvora v objektu Živanic-

ká 235, a to v celkové hodnotě

150.000,-Kč

❙ MZ pověřilo stavebního techni-

ka ÚMČ Praha-Vinoř zjištěním

aktuálních informací týkajících se

požadavku na změnu územního

plánu na parc.č.1361/73 v k. ú. Vi-

noř (pozemek mezi Dlabačovými

a Unigou)

❙ MZ pověřilo I. místostarostu za-

jištěním znaleckých odhadů po-

zemků parc.č.69 a 68 (u rybníka

Malá Obůrka) a dalším jednáním

se žadatelem o možnosti výměny

částí výše uvedených pozemků

❙ MZ schválilo pronájem pozemků

p. č. 69, 70/1 a 70/2 na období od

1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 za

6.300,- Kč s vědomím existujících

právních vad, které budou ve

smlouvě specifikovány – jedná se

o objekty umístěné na této parce-

le, které jsou součástí dědického

řízení

❙ MZ schválilo záměr žadatele pro

výstavbu se zastřešením stavby

sedlovou střechou pro pozemky

parc. č. 1337/547 a 1337/626 vše

v k.ú. Vinoř (jedná se o lokalitu

II. etapy zástavby RD V Žabokřiku)

❙ MZ neschválilo zřízení věcného

břemene s firmou KZK Group (pří-

jezd k plánovanému nákupnímu

centru u stavebnin Dlabač Na Mla-

doboleslavské ulici) z důvodu ne-

vyřešeného umístění autobusové

zastávky

❙ MZ neodsouhlasilo dopravní

napojení výstavby 6 rodinných

domů na dopravní infrastruktu-

ru – po stávající komunikaci na

parc.č. 678/4 a 679/1( jedná se

o výstavbu ve Ctěnicích, u které

byla navrženým usnesením poža-

dována dopravní obslužnost po

stávající komunikaci, po které vjíž-

dí ke svým domům i stávající oby-

vatelé Ctěnic)

❙ MZ schválilo záměr a navržené

řešení novostavby rodinného do-

mu na pozemcích parc. č. 1381,

1382, 1383, 1384, vše v k.ú. Vinoř

(jedná se o pozemky mezi Mlado-

boleslavskou a Rosickou ulicí)

❙ MZ neschválilo předložený návrh

projektové dokumentace společ-

nosti ZAVOS s.r.o., pro výstavbu

části komunikace za fotbalovým

hřištěm a parkovacích míst a zpev-

něné plochy v areálu fotbalového

hřiště
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ODVOZ BIOODPADU na 1. pololetí roku 2016
Stanovi‰tû Datum pfiistavení Doba pfiistavení

ulice U Bakaláfie – pod nákupním stfiediskem 14. 5. 9:00 – 12:00 hod.

Bohdaneãská ulice – zahrádkáfiská kolonie 4. 6. 13:00 – 16:00 hod.

Mlázovická 11. 6. 13:00 – 16:00 hod

Bohdaneãská ulice – zahrádkáfiská kolonie 25. 6. 9:00 – 12:00 hod.
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Stálá expozice
Řemesla v pořádku 

Historie profesního 

sdružování řemeslníků 

od středověku po současnost

Expozice Řemesla v pořádku se-

znamuje s dějinami řemesel a ce-

chovního sdružování, a předsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlejších

sbírek cechovních památek na

světě, kterou spravuje právě Mu-

zeum hlavního města Prahy. 

Pfiedmût ãtvrtletí:
Ferule cechu zahradníků 

(i. č. H 016 283) _ rub

O pražských zahradnících máme

zprávy již od 14. století. V té době

se na území Prahy pohybovali i za-

hradničtí specialisté – dýnaři, ci-

buláři nebo jablečníci. Mnoho

z nich bylo usazeno právě na No-

vém Městě, kde bylo pro užitkové

zahrady více prostoru. V 16. stole-

tí se ale císař rozhodl na Pražském

hradě založit první okrasnou za-

hradu, k čemuž přizval odborníky

z Itálie a právě tito specialisté da-

li v roce 1679 popud k založení za-

hradnického cechu v Praze. Do té

doby byli zahradníci považováni

za svobodné povolání. Stejně jako

jiné cechy, měl i cech zahradníků

své žezlo. Zahradnická ferule se

od ostatních lišila zejména svou

velikostí – neobvykle krátkou ná-

sadou, ale také dokonalou reliéfní

řezbou, symbolizující oddanost

práci – horoucí srdce se zahrad-

nickými nástroji. 

NádraÏí 
Praha-Tû‰nov 
provoz obnoven:
od 15. 5. 2016 

(nová expozice zatím v jednání) 

Výstava představuje přesný mo-

del nejkrásnější nádražní budovy

v Praze, otevřené před 141 lety

a zničené před 31 lety. Modelové

kolejiště postavené podle skuteč-

nosti s využitím dobových plánů

a dalších historických pramenů je

digitálně řízené a ukazuje nejen

provoz vlaků na nádraží, ale zahr-

nuje i trať procházející po Negrel-

liho viaduktu, pod nímž se nachá-

zelo zhlaví těšnovského nádraží.

Návštěvník může využít interak-

tivních prvků modelu a dle dobo-

vých jízdních řádů vypravit vlak

například do Turnova či Hradce

Králové.

Stálé expozice 
v pfiízemí zámku:
❙ Zámek Ctěnice 

Dějiny, stavební vývoj a obnova

❙ Dějiny obce Vinoř 

Od pravěku do 20. století

Veãerníãek slaví 50 let
od 24. 4. do 30. 10. 2016, 

přízemí zámku 

a výstavní sál Špejchar

Výstava mapuje příběh feno-

ménu „Večerníček“. Nenápadná

pohádka na dobrou noc postupně

přerostla díky mimořádné dra-

matické, výtvarné i animační kva-

litě formát krátkého žánrového

útvaru a stal se z ní zcela origi-

nální televizní subjekt. Interak-

tivní výstava představí nejen nej-

oblíbenější příběhy, jako je Mach

a Šebestová, Maxipes Fík, Rákos-

níček, Králíci z klobouku, Pohád-

ky ovčí babičky anebo Krkonoš-

ské pohádky, ale samozřejmě

také jejich tvůrce, scénáristy, vý-

tvarníky.

Doprovodné programy:
❙ 15. 5. Květinová dílna víly

Amálky

❙ 11. 6. Noční pohádková stezka

❙ 17. 9. Koulelo se jablíčko

❙ 15. 10. Čteme si pohádky bratří

Čapků

Ctûnice
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Program DUBEN – KVùTEN – âERVEN 2016

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinofi

www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

Informace: tel.: 286 001 366

Otevírací doba: od 1. 1. do 31. 3. 2016 
úter˘–nedûle 10.00–18.00 hod.

Doprava: metro B Palmovka nebo C LetÀany,
dále bus 185 (smûr Vinofisk˘ hfibitov) 

a 302 (smûr Pfiezletice-Kocanda) do stanice Ctûnice



Herec, scénárista, loutkář, spi-

sovatel, fejetonista a povídkář

Ivan Kraus se narodil 1. března

1939 v Praze. Po maturitě na gym-

náziu (1957) vystudoval nástav-

bový obor mezinárodní ekono-

mické vztahy (1959). Jako herec

a autor působil v řadě pražských

malých a kabaretních divadel. Po

roce 1968 žil v cizině, od roku

1971 pracoval v Německu jako

rozhlasový a televizní scénárista,

loutkoherec a spisovatel, od roku

1976 střídavě žije ve Francii. Po-

býval také ve Spojených státech,

Švýcarsku, Itálii, Anglii, Nizozemí,

Belgii, Španělsku, Portugalsku

a Mexiku. Nyní žije střídavě v Pa-

říži a v Praze.

úterý 14. 6. 2016 ve 14.00 hod.

Marie Woodhamsová 

a její host

Kvûtinov˘ jarmark:
sobota 14. 5. 

neděle 15. 5. 2016 

Dvoudenní výroční trh vázaný

na českého světce Jana Nepomuc-

kého a s ním související pražské

svatojánské pouti se tentokrát po-

nese v duchu oslav zahradnického

cechu. Jarmark nabídne širokou

paletu květin a pestrý doprovod-

ný program pro děti i dospělé. 

Mezinárodní den muzeí
(Je 18. 5., obvykle se však sla-

ví o předchozí neděli, takže

15. 5. bude vstup zdarma)

PraÏská muzejní noc
sobota 11. 6. 2016 od 19 hodin

do 01 hodin

V sobotu 11. června se již po tři-

nácté otevřou brány pražských

muzeí a galerií také po běžné pra-

covní době a pro milovníky muzeí

a galerií bude připravena nejen

netradiční možnost návštěvy pa-

mátek, ale i řada neobvyklých

uměleckých zážitků.

Více na 

www.prazskamuzejninoc.cz

Literární kavárna
Koná se v objektu Kočárovna

úterý 12. 4. 2016 ve 14.00 hod.

Marie Woodhamsová 

a Kluci v akci
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Marie Woodhamsová pozvala

televizní kuchařské duo známé ja-

ko Kluci v akci. Filip Sajler a Ond-

řej Slanina mají za sebou praxi ve

špičkových restauracích a caterin-

gových společnostech po celém

světě. V televizním pořadu Kluci

v akci tak představují divákům pří-

pravy jídel dva skuteční profesio-

nálové, kteří jsou navíc schopní

zprostředkovat vaření přitažlivou

a zábavnou formou, jako oprav-

dový kulinářský zážitek. 

úterý 10. 5. 2016 ve 14.00 hod.

Zdenka Procházková 

a Ivan Kraus



kladě vandrovnické knížky, kte-

rou děti obdrží po interaktivní

prohlídce, se samy vydávají na

vandr po expozici. 

Vhodné pro 3.–6. třídy ZŠ

Ztracení poddaní

Venkovní etapová hra složená

z patnácti úseků, založená na sto-

pování a hledání ztracených pod-

daných Adama Hrzána z Harasova.

Cílem programu je seznámit děti

s dějinami areálu a personálem,

který na ctěnickém venkovském

panství pracoval. 

Platnost programu 

od 3. 5. 2016
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Programy pro ‰koly a zájmové skupiny 

Toulky fií‰í VeãerníãkÛ
Do jaké třídy chodí Mach s Še-

bestovou? V jakých českých ho-

rách můžeme potkat bájného vlád-

ce Krakonoše a proč Bob a Bobek

bydlí v klobouku? Lektorský pro-

gram je pojat jako interaktivní

a hravá procházka známými ve-

černíčkovými příběhy. 

Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ

Platnost programu 

od 3. 5. 2016

Na všechny lektorské programy

je nutné objednat se předem na

tel.: 286 001 362 nebo na e-mai-

lu: oudova@muzeumprahy.cz

Komentovaná 

prohlídka
Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka expozi-

ce seznámí návštěvníky s dějinami

řemesel a cechovního sdružování

v sociokulturním i uměleckohis-

torickém kontextu od středověku

po současnost. 

Vhodné pro: II. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní

programy
Tovaryšova cesta na zkušenou

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdoucí-

ho do světa na zkušenou. Na zá-

Koncert:
Lena Belkina, mezzosoprán 

& Olena Kushpler, klavír

27. 4. 2016 od 19 hodin, Kočárovna 

Předprodej vstupenek v podklad-

ně zámku.

Koncert je pořádán ve spolu-

práci s Městskou částí Praha-Vinoř. 

Na programu koncertu jsou

skladby z díla J. Brahmse, A. Dvo-

řáka, P. I. Čajkovského a S. Rach-

maninova.

Ukrajinská mezzosopranistka

Lena Belkina, studovala v letech

2003–9 na Čajkovského národní

hudební akademii v Kyjevě. Po ví-

tězství v Mezinárodní pěvecké

soutěži Borise Gmyrji, byla přija-

ta do Opery v Lipsku (2009–12).

V roce 2012 ztvárnila Angelinu ve

filmovém provedení Rossiniho

Popelky, nahrávka firmy Mondo-

vision byla oceněna na 64. PRIX

ITALIA. Účinkovala na Rossini

Opera Festival v italském Pesaru,

hostovala ve Vídeňské státní ope-

ře, v madridském Teatro Real,

v New National Theatre Tokyo,

v Deutsche Oper am Rhein, v Te-

atro Comunale di Bologna. Lena

Belkina nyní hostuje v pražském

Národním divadle v Rossiniho Po-

pelce.

Rovněž ukrajinská klavíristka

Olena Kushpler studovala hru na

klavír na Vysoké škole pro hudbu

a divadlo ve Lvově, následně

v Hamburku. Po vítězství v něko-

lika klavírních soutěžích byla Ole-

na Kushpler pozvána k hostování

na Hudební festival Rheingau,

Šlesvicko-holštýnský hudební fes-

tival, Hudební festival ARD, ber-

línský Konzerthaus, Tonhalle Düs-

seldorf, Hamburg Laeiszhalle,

Musikverein ve Vídni a další.

V Zámeckém areálu pÛsobí:
Jezdecká společnost Ctěnice, Ing. Illona Neumannová, tel.: 736 605 766, e-mail: neumannova@jezdec.cz

Ing. Cyril Neumann, tel.: 603 517 242, e-mail: jezdec@jezdec.cz, www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz

otevírací doba: pondělí–pátek 10–18,30 hodin, sobota a neděle 10–15 hodin

Zámecké zahradnictví Ctěnice, Ing. Ondřej Fous, tel.: 608 850 800, e-mail: pereny@email.cz

www.zameckezahradnictví.cz, Otevírací doba: otevřeno denně 10–18 hodin

Zámecký hotel Ctěnice, Zámecký hotel, restaurace a kavárna jsou od 21. 12. 2015 do odvolání UZAVŘENY.



Dne 9. ledna se ve sportovní ha-

le německého Schulzendorfu, dlou-

holetého partnerského města MČ

Praha-Vinoř, konala tradiční slav-

nost vítání nového roku. Oslavu

pořádali spolu se Schulzendorfem

i jeho bezprostřední sousedé Zeut-

hen a Eichwalde, a mezi jejími dvě-

ma sty hosty nechyběla ani počet-

ná delegace z polské Kargowé

a autor tohoto článku jako zástup-

ce Vinoře. Po tomto dopoledním

společenském setkání jsem se zú-

častnil jednání se zástupci Kargowé

a Schulzendorfu o letošních spo-

lečných akcích (nebude mezi nimi

chybět letní tábor pro děti, který se

bude konat u nás ve Vinoři) a ná-

sledně pomohl zahájit tradiční no-

voroční turnaj v sálové kopané, na

němž nás reprezentovali i naši bor-

ci. Nezbývá mi, než litovat, že toto

ohlédnutí nemohu doplnit žádnou

autentickou fotografií, protože by si

ji naši fotbalisté rozhodně zasloužili

– v silné mezinárodní konkrurenci

totiž s přehledem vybojovali první

Vinofi international

Vítání nového roku v Schulzendorfu

místo. Tak tedy sláva vítězům! A co

nás čeká v kapitole „Vinoř inter-

national“ v nejbližší době? Naše

přátele ze Schulzendorfu a Kargo-

wé už brzy přivítáme i u nás ve Vi-

noři: 27. dubna 2016 od 19:00 se

můžete setkat se starosty a dalšími

zástupci obou partnerských měst

na slavnostním koncertu v Zámec-

kém areálu Ctěnice. Doufejme tedy,

že rok 2016 bude pro další rozvíje-

ní spolupráce mezi Vinoří a jejími

zahraničními partnery opět úspěš-

ný, a že se stejně blízké vztahy po-

daří postupně vybudovat i s kolegy

z italského Laveno Mambello. O let-

ních prázdninách tam směřuje vel-

ká výprava našich dětí, která už teď

nacvičuje pro své hostitele bohatý

kulturní program...

Robert Rytina
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Letošní druhý masopust opět lá-

kal na masné pochoutky, tradiční

kvalitní hudbu a průvod masek.

Ráno na Hoffmanově dvoře

probíhalo ve znamení příprav. Ná-

vštěvníky vítalo jedno zavěšené

prasátko, druhé se již proměňova-

lo v jitrničky, barevné pentličky

vlály, chystal se oheň na večer

a začali přijíždět hudebníci. K obě-

du báječně zahrál harmonikář pan

Kovanda a kolem druhé odpoled-

ne vyrazil do ulic Vinoře maso-

pustní průvod s dudáckou muzi-

kou Pracharandou. Na několika

domluvených zastávkách jsme se

poveselili, zatancovali, popili i po-

jedli. Mezi maskami nechyběl Ša-

šek, Čertice, Vodnice, Kominík,

Smrtka, Nevěsta, Medvěd s Med-

Ze Ïivota Vinofie

Vinofisk˘ MASOPUST 2016

11



vědářem, Bába s nůší a Hrozny ví-

na, které má Vinoř ve znaku. Pří-

jemným zpestřením byli Vinořáci

ve vlastních maskách. Například

Jahůdka nebo Švejk na kolečko-

vém křesle, který se každého vy-

ptával: „Kudy na Bělehrad?“

Průvod nesl skoro-Basu, kterou

místo pochování zavíráme na 40

dnů půstu do skříně.

Ale ještě než jsme ji zavřeli na

to postní období… tak večer za-

hrála kapela Na Jedno Použití

s přispěním místní herečky a zpě-

vačky Báry Maryskové. Veselo by-

lo až do pozdních nočních hodin.

Tak příští rok se těšíme zase!
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S nástupem nového roku jsme

všichni zvyklí bilancovat, odhléd-

nout se a shrnout úspěchy i ne-

zdary toho uplynulého. My jsme

se rozhodli zastavit zpět v čase na

10 nejdůležitějších událostech.

Nutno říci, že celý rok 2015 byl

pro Cameratu nabitý zážitky

a vybrat 10 z nich nebylo zrovna

jednoduché.

1. Nový rok 2015 přivíta-

la Camerata ještě ve vánoční ná-

ladě. Čekaly nás hned tři koncer-

ty. Zpívali jsme Českou mši

vánoční od J. J. Ryby a opět jsme

s radostí přivítali hosty z hronov-

ské ZUŠ. Pod taktovkou pana 

Josefa Vlacha jsme odehráli a od-

zpívali „Rybovku“ ve Vinoři, v Ře-

pích a ve Kbelích. 

2. Od ledna jsme se pod

vedením Jany Pavlíčkové připravo-

vali na festival sborů na PedF UK,

který se konal 22. 3. Koncert se

velmi vydařil a byli jsme pochvá-

leni odbornou porotou složenou

ze zkušených sbormistrů. Stejně

tak nás chválila i naše sbormist-

ryně. 

3. Pak nás čekala další

velká událost – každoroční festival

sborového zpěvu, který pořádá

Camerata v již 17 let. Zejména fi-

nančně se na něm podílí městské

části Prahy na jejichž území se

koncerty konají, především však

domovské Čakovice. Na festivalo-

vých koncertech nevystupují jen

naše sbory, zveme také další hos-

ty z ČR i zahraničí. V roce 2015 se

ho kromě našich oddělení účast-

nily sbory Chorus Egrensis z Aše,

Bubureza, Adlibitum, Gaudium

Praha, Puellae, pěvecký sbor GPF,

Coro d’ Oro, DPS ŠUM – sbor ze ZŠ

Rokycany a přípravné oddělení Li-

bereckého Severáčku. 

4. Kamarádi vyrazili na

dvoudenní výlet do Liberce na po-

zvání sboru Severáček. Kromě

koncertu a příjemně stráveného

víkendu s dětmi ze Severáčku si

udělali také výlet na Ještěd.

5. 20. 6. se konal Čako-

vický spolkový den, na kterém zaz-

pívaly a svou činnost představily

především děti z nejmladších od-

dělení - Mladší i Starší Broučci.

6. Camerata vyrazila na

tradiční letní soustředění do Bed-

řichova. Kromě nacvičování nové-

ho repertoáru využili členové spo-

lečně strávený čas i k výletům do

krásné přírody Jizerských hor

a stmelování kolektivu.

7. Do Bedřichova na sou-

středění vyjeli v době podzimních

prázdnin i Kamarádi. Vrátili se pl-

ni zážitků a nově naučených písní.

Odvedli spoustu práce, naučili se

značnou část adventního a vánoč-

ního repertoáru a hlavně se ze

starších i z nově příchozích dětí

stali opravdoví Kamarádi.

8. Nejmladší zpěváčci

Broučci pomohli ve Kbelích 29. 11.

a v Satalicích 28.11. rozsvítit vá-

noční stromy.

V adventní době zazpívala Ca-

merata, Kamarádi i Broučci na

koncertech ve Kbelích, Vinoři

a Čakovicích. Koncerty se setka-

ly s velikým úspěchem – a tak

doufáme, že jsme naším výko-

nem a skvělou atmosférou kon-

certů přesvědčili další potenciál-

ní zpěváky, aby odhodili obavy

a směle rozšířili naše řady.

9. Na Štědrý den se kona-

la tradiční Česká mše vánoční od

J. J. Ryby v podání Cameraty a vý-

borných sólistů Jitky Košatové, Ali-

ce Valtrové, Ondřeje Košaty a Pav-

la Klečky. Kostel sv. Remigia byl

naplněn k prasknutí a zpěváci,

sbor i posluchači prožili společně

krásné sváteční chvíle.

10. Část Cameraty se sešla

na Silvestra, aby společně oslavi-

la konec roku. Zpívání ve sboru

není přece jen o chození na zkouš-

ky, čtení not, učení se melodií

a vystupování před posluchači.

Sbor je společenství lidí, kteří

společně prožívají kousek života.

Někteří se zapojí víc, jiní méně,

ale všichni mají možnost, bez

ohledu na to, zda je jim 17 nebo

60, být jeho součástí. Camerata

má ve svých řadách zpěváky

mladší i starší, muže i ženy, všich-

ni jsou ale k sobě přátelští a po-

kud je to třeba, vždycky se najde

někdo, kdo poradí nebo podá po-

mocnou ruku. Zveme tedy všech-

ny milovníky hudby, pokud byste

měli chuť ve sboru zpívat, přijďte

se podívat na zkoušku, rádi Vás

uvítáme. Zkoušíme každý čtvr-

tek od 18 hod na zámečku v Ča-

kovicích.

Takový byl rok 2015 v Camera-

tě. Už se těšíme, co přinese ten

nový. 

Za PS Camerata Praha

Petra Hazlbauerová 
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10 zastávek sboru Camerata v roce 2015
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Jestliže se koná rok co rok ve Vi-

noři nějaká akce, jejíž další ročník

se začíná připravovat v podstatě

hned po skončení toho aktuální-

ho, pak je to tradiční obecní

ples.Ten letošní byl už dvacátý

čtvrtý a uskutečnil se 27. února ve

vinořské sokolovně opět jako kar-

nevalový večer, tentokrát pod ná-

zvem Letem světem. „Je jen na vás,

přijdete-li ve smokingu či velké ve-

černí, nebo oblečeni jako havajská

tanečnice, Eskymák, gejša nebo In-

dián...“, lákal na plakátech k ná-

vštěvě vysvětlující text. Reklamy

však  zřejmě nebylo zapotřebí,

protože po vstupenkách se jako

vždy jen zaprášilo.

Ona téměř roční „předpřípra-

va“ a asi tříměsíční intenzivní pří-

prava byly doufám znát. Sál byl

opět vyzdoben velkoplošnými ob-

razy, balónky a dalšími kompo-

nenty podle návrhů Jany Hyklové

Česákové, o efektní osvětlení se

postaral profesionál Ladislav Ma-

lý, sokolskou nářaďovnu se poda-

řilo zaplnit dary do tomboly od

rekordního počtu partnerů. Re-

kordní byl ovšem i počet bodů

programu, jímž tak jako vloni pro-

vázeli Gabriela Kludská a Pavel

Karička. Kromě tanečních bloků,

k nimž hrála osvědčená skupina

Dekameron, se totiž návštěvní-

kům plesu dostalo i zpestření v po-

době předtančení vinořských

Zumbic, dvou pěveckých vstupů

profesionálních operních a muzi-

kálových pěvců Barbory Kmento-

vé, Michaely Katrákové a Jiřího

Rajniše staršího i mladšího a svě-

telné show skupiny Tetris. K vr-

cholům večera pak patřila volba

nejlepších masek, které se před-

stavovaly hostům plesu na červe-

Jak dopadl leto‰ní obecní ples a dûtsk˘ karneval
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ném koberci, a samozřejmě vy-

stoupení hlavní hvězdy programu,

známé zpěvačky a herečky Světla-

ny Nálepkové.

Hned druhý den přivítala vy-

zdobená sokolovna i nejmenší ta-

nečníky na oblíbeném dětském

karnevalu. Ani ten letos v pestros-

ti programu za svým „dospělým“

kolegou nezaostával: odpolednem

děti nápaditě provedla Barbora

Marysková z divadla Prima den,

pomáhaly jí skutečné televizní

hvězdy jménem Krteček a Rákos-

níček a nakonec se dostavil i sám

Krokonoš, jehož nápadná podoba



se starostou Vinoře Františkem

Švarcem byla jistě jen náhodná...

Tak tedy skončila vrcholná spo-

lečenská událost městské části

Praha-Vinoř roku 2016. Přestože

je stále co zlepšovat (rádi bychom

v příštích letech zdokonalili práci

se zvukem, připravili lepší pod-

mínky pro účinkující v zákulisí

a pod.), máme za to, že většina ná-

vštěvníků plesu i dětského karne-

valu odcházela domů spokojená

a vrátí se i v roce 2017. To bude

obecnímu plesu už dvacet pět let,

a takové čtvrtstoletí už je důvo-

dem k oslavě. Tak se těšte – čle-

nové výboru, jímž tímto děkuji za

perfektní práci a skvělé nápady –

už začali s jeho přípravou...

Robert Rytina, zástupce sta-

rosty MČ Praha-Vinoř a předseda

Výboru pro kulturu a volnočaso-

vé aktivity

Foto©Jana Hyklová Česáková,

Pavel Hykl
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Adron s.r.o. 

Advokátní kancelář Mgr. Irena Havránková

Bednar FMT, s.r.o.

BD Tech, s.r.o.

Jiří Cihlář

Cukrárna Marcipánka 

Vítězslav Čáp – opravy a diagnostika 

vozidel Ford

Hoffmanův dvůr

Fotečky na přání – Jana Česáková Hyklová

DIPRO, výrobní družstvo invalidů

Imramovská – Vegetační úpravy s.r.o. 

Kadeřnictví Pasztová

Kooperativa, a.s. 

Květiny Drexlerová

Květinářství a chovatelské potřeby 

Vinoř – Kateřina Svobodová

Merhautovo pekařství, s.r.o.

Moravská stavební, a.s.

Němcova selská mlékárna 

Radonice, spol. s r.o. 

Nadace Agrofert

Papírnictví VM Plus

PENAM, a.s. 

Pražské služby, a.s.

Oksana Prushkovska

MČ Praha-Vinoř 

R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.

Restaurace U Černínů

Restaurace Jáma

Robert Rytina – VR Atelier

Ondřej Slanina – Chateau St. Havel

STROM PRAHA, a.s. 

František Švarc

Veronika Vaňková

Pekařství Uchytil

Vin Metal s.r.o.

Zámecký areál Ctěnice

Zemský pivovar a.s. 

Železářství Mirko Jarolím
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Pořadatelé 24. obecního plesu srdečně děkují všem, kteří darovali dary do tomboly:



V neděli 20. března odpoledne

se sokolovna ve Vinoři proměnila

v divadelní sál. Amatérský diva-

delní soubor Máj Praha zde pro asi

60 dětí s rodiči sehrál klasickou po-

hádku o Jeníčkovi a Mařence, per-

níkové chaloupce a zlé ježibabě

a ježidědkovi v netradičním kabát-

ku divadla na divadle za doprovo-

du veselých, hravých a neuvěřitel-

ně chytlavých písniček.

Dětem se představení, které

uspořádala MO KDU-ČSL společně

se Sokolem Vinoř, velmi líbilo. Po

skončení pohádky si děti zdobily

perníčky, které si odnesly na pa-

mátku domů. 

Jan Obruča

Ve středu 16. března se konalo

v Hoffmanově dvoře povídání

s promítáním fotek z cesty na Flo-

ridu a do Bolívie. Slovem prováze-

li Václav Toulec a jeho host Marek

Orko Vácha. První zastávkou expe-

dice byl národní park Everglades

na Floridě, bohatý na floru a faunu.

První zastávkou v Bolívii byl ná-

rodní park Amboró, kde bylo tábo-

řiště expedice téměř zaplaveno

rozvodněnou řekou. Dále cestova-

telé navštívili bílé město Sucre s ka-

tedrálou a bývalý největší stříbrný

důl na světě v Potosí. Na rozdíl od

hrdinů románu Karla Maye se ne-

propadli na solné pláni Salar de

Uyuni do solného jezera. Cesta ex-

pedice dále pokračovala na náhor-

ní plošinu Altiplano s krásnými

kopci a stády lam. Na kolech sjeli

z La Paz po silnici smrti. Na závěr

navštívili jezero Titicaca.

Po skončení přednášky násle-

dovala autogramiáda Marka Orka

Váchy.

Akce, kterou pořádala MO KDU-

ČSL, se zúčastnilo na 70 návštěv-

níků.

Jan Obruča
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Expedice Bolívie 2015

O perníkové chaloupce aneb Jenom jako



flétna, zobcové flétny, bicí, perku-

se, zpěv

❙ Kolektivní výuka: společné bub-

nování, divadelní průprava, ta-

neční průprava, mažoretky, vý-

tvarné a grafické techniky

Hudební kurzy je možné sjednat

individuálně i skupinově, důraz kla-

deme na společné hraní, přičemž

základem je individuální výuka.

Chceme, aby schopnosti a vědo-

mosti získané v sólových hodinách

mohli studenti využívat v různých

hudebních kolektivech, k čemuž bu-

dou vedeni od začátku studia. Vy-

stoupení pak budou propojovat

všechny vyučované obory. Nabídku

kurzů bychom chtěli postupně do-

plňovat dle Vašeho zájmu. 

Kolektivní výuku chceme nabí-

zet i formou „aktivních odpoled-

ní“, kde se budeme snažit o celko-

vý umělecký rozvoj studentů. Za

příznivého počasí preferujeme vý-

uku venku. Plánujeme zajistit vy-

zvednutí dětí u školy, převedení

do našich prostor, úvodní pohy-

bové hry a poté již program sesta-

vený tak, aby se střídaly živější

a odpočinkové činnosti vedené

kvalifikovanými lektory (tanec,

výtvarka, základy rytmického a in-

tonačního cítění…). 

Rádi bychom Vám nabídli též

odpoledne pro děti od 2 let, které

by se věnovalo celkovému rozvoji

dětí (pohyb, tanec, výtvarka, zpěv,

rytmické cítění, divadélka), pro-

tože děti jsou v tomto věku velmi

vnímavé a můžeme dobře pod-

chytit jejich zájem o umění.

Dospělým studentům nabízíme

naše kurzy za stejných cenových

podmínek jako dětem.

Více informací získáte na právě

vznikajících webových stránkách

www.vinohra.cz; na naší faceboo-

kové stránce facebook.com/Vino-

Hra; nebo z plakátů a informačních

letáků. Během května plánujeme

zápis, kde se s námi budete moci

seznámit osobně. Své dotazy, ná-

měty či předběžné přihlášky smě-

řujte prosím na: 

info@vinohra.cz 

Za spolek VinoHra

Marie Badaničová 

a Anežka Beščecová

Rádi bychom Vám představili

vznikající spolek VinoHra, který

má za cíl zájemcům všech věko-

vých generací, ale zvláště místním

dětem a mládeži, zajistit snazší do-

stupnost kvalitního hudebního

a jiného uměleckého vzdělání. Ja-

ko rodiče budoucích vinořských

školáků jsme vnímali, že ve Vino-

ři chybí základní umělecká škola,

přitom zájem o rozvoj hudebních

dovedností a celkového kulturní-

ho cítění je veliký. Rozhodli jsme

se tedy naše nabité hudební i pe-

dagogické vzdělání zúročit a na-

bídnout výuku uměleckých čin-

ností, kterou bychom na zájem

místních obyvatel odpovídali. Se-

stavili jsme mladý kolektiv sou-

časných nebo bývalých studentů

Pražské konzervatoře, konzerva-

toře Jaroslava Ježka i Akademie

múzických umění a v následují-

cím školním roce bychom Vám

a Vašim dětem rádi nabídli násle-

dující kurzy:

❙ Nástroje: klavír, klávesy, klasická

kytara, elektrická kytara, ukulele,

housle, saxofon, klarinet, příčná
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VinoHra aneb umûlecké vzdûlání ve Vinofii brzy na dosah



Návštěvníci mohli nakupovat

u desítek stánků a obdivovat

zručnost tvůrců velikonočních

kraslic. V párty stanu si mohly

děti tvořit v dětských dílničkách

velikonoční ozdoby. Akci zahájil

pan starosta František Švarc, a to

prásknutím bičem. Poté se ujal

slova Pavel Karička a později

známý moderátor Jan Tuna. Prv-

ní vystoupení tradičně patřila

dětem a jejich country tancům,

zpěvu i hře na flétničky. Na scé-

ně se vystřídaly třídy Včeliček,

Veverek a Soviček z MŠ a děti ZŠ

Vinoř. Pak přišlo velmi očekáva-

né vystoupení. Držitelka ceny

Ámos Hlavního města Prahy a fi-

nalistka Zlatého Ámose Zuzana

Štočková se svou třídou 5.A v do-

jemné a dynamické country scén-

ce. To vzalo snad všechny. Jedno

vítězství je to na papíře, ale mno-

hem cennější je vítězství, které je

v srdci. O tom by mohla celá tří-

da 5.A z Vinoře povídat. Dalším

pravidelným účinkujícím je Po-

hybové studio Majky Šulové. Pro

děti (a nejen pro ně). Divadýlko

Na konečný předvedlo Čmeláččí
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Na vánočních dílnách jsme si s ma-

minkami řekly, že bychom mohly zku-

sit tvořit i na jaře. A tak se ve dnech

12. 3. až 25. 3. opět otevřely dveře vý-

tvarné dílny na Dlabačově. Kdo si chtěl

udělat radost a těšit se s námi na svát-

ky jara, určitě nechyběl. Tato akce byla

inspirativní nejen pro maminky, ale

i pro děti. Zavítalo k nám i několik tříd

ze ZŠ. Myslím, že velikonoční dílna si

určitě najde své příznivce i v dalších le-

tech a těším se na vás za rok. 

Jiřka Dlabačová

Velikonoãní dílny na Dlabaãovû

8. vinofisk˘ velikonoãní jarmark byl tentokrát ve stylu country



příběh – strašidlový, který tro-

chu opepřilo o reklamní slogan

Vodafonu a o další vtípky. Všech-

ny přítomné roztančila v rytmu

country i zumby Lucie Burdová.

V poledním čase zahrála skoro

hodinu country skupina Standa

Čermák a Dreams. Mají nádher-

nou bubenici a při vystoupení

doslova rozkvetla. O další pro-

gram se postaraly Babaletky, kdy

šestnáct dívek a žen zatančilo ve

dvou country tancích. Jedním

z hlavních magnetů bylo vystou-

pení skupiny Michal Tučný Revi-

val Plzeň. Dva bloky písní Mi-

chala Tučného! Asi jsme národ

dvojníků, po Waldovi Matuškovi

jsme mohli hledět do tváře Mi-

chala Tučného, jako kdysi. Ta po-

doba byla úžasná. Po typicky

prostorově důstojnějším muži se

na scéně objevily tři štíhlé dívky.

A ne ledajaké – mistryně ČR

2014 v country tancích. To byla

podívaná! Potom druhý blok

s Michalem Tučným Revival Pl-

zeň. No a tím byl program po ví-

ce než šesti hodinách vyčerpán.

A stál za to, prostě – country je

věčná. 

Těšíme se na další již 9. jar-

mark, a protože bude až v měsíci

dubnu (2017), snad nám bude už

konečně přát i počasí. 

Dlabačovi
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23. ledna 2016 proběhl v místní

vinořské sokolovně již pátý Spole-

čenský večer Zlaté Prahy, organi-

zovaný hnutím Focolare ve spolu-

práci s farností a Sokolem za

podpory Městské části Praha - Vi-

noř. Výtěžek, 16 949 korun, byl za-

slán nemocnici ve Fontem v Kame-

runu, aby pomohly zajistit lepší

dostupnost lékařské péče. Spole-

čenského večera se již tradičně

účastnilo cca 135 osob. Nechyběly

ani děti, které se po tombole a pís-

ničce na rozloučenou vypravily do

svých domovů. Program doplnilo

půlnoční překvapení, předtančení

a výuka tance skupinou Divoký Ir.

Je třeba poděkovat za štědrost

všem dárcům a sponzorům večera,

mezi kterými byla většina aktiv-

ních firem i jednotlivců naší obce. 

Za každou hezkou akcí stojí vždy
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Spoleãensk˘ veãer Zlaté Prahy ve Vinofii 2016

Dûtsk˘ den ve Vinofii
29. 5. 2016 zveme rodiãe, dûti a v‰echny, ktefií jsou mladí duchem a rádi se baví,

na tradiãní Dûtsk˘ den. V pfiípadû pfiíznivého poãasí se setkáme 
od 15.00 na farní zahradû, pfii de‰tivém poãasí v Sokolovnû.

NezapomeÀte doma, stejnû jako v pfiede‰l˘ch letech, dobrou náladu...

Táborák s ble‰ákem
Máme to doma a nechceme to vyhodit. Je to krásné, mohlo by se to hodit.

Nepotfiebuji to, ale rád nûkomu udûlám radost.
Tû‰íme se na Vás na táboráku s ble‰ákem ke konci ‰kolního roku 

na farní zahradû 21. 6. od 17:00 
Nejen dûti ãeká tradiãní soutûÏ o nejvût‰í bublinu,

ble‰í hraãkárna, cukrárna, knihovna a mnoho jiného...

Tû‰íme se na Vás. Za t˘m organizátorÛ Marie Nováková 

mnoho neviditelných i viditelných

pomocníků, kteří opět odvedli vel-

ký kus dobré práce. Účastníci hod-

notili večer jako příjemné setkání

s přátelskou atmosférou, kde se

dobře cítili mladí, starší i děti. 

Organizátoři akce děkují všem

sponzorům, pomocníkům, dár-

cům, kteří umožnili to, že dobrá

věc se opět podařila. 

Marie Nováková 
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Ve Vincentu probíhá výuka na

hudební nástroje. V nabídce jsou

tyto nástroje: klavír, zobcová flét-

na, klarinet, kytara akustická, ky-

tara elektrická. Cílem je naučit se

hrát pro vlastní potěšení. Písničky

nebo skladby si může vybírat kaž-

dý sám. 

Pro výuku na školní rok 2016-

17 je vhodné se přihlásit v květnu.

Podle počtu přihlášených během

května se budou plánovat volné

termíny v budoucím rozvrhu.

Koncerty dětí se budou konat

27.4., 22.6. a 23.6. v Mariapoli.

Koncertovat budou děti všech

úrovní, včetně těch, které se učí

prvním rokem. Vítáni jsou všichni

posluchači. Kdo uvažuje, že by se

přihlásil na výuku, tak získá na

koncertě představu o tom, co se za

rok naučí.

V rámci výuky na hudební ná-

stroje připravujeme také s dětmi

vystoupení muzikálu Dvanáct mě-

síčků od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Ne-

jedná se však o žádný playback se

zpěvem. Celý muzikál je naživo

a děti kompletně tvoří celou hu-

dební základnu: zpívají i hrají na

klavír, flétny, kytary. Muzikál je

ojedinělý díky„bezplaybackové-

mu“ čistě dětskému provedení.

Tento projekt vznikl pod vedením

Kristýny Kolajové a je již druhým

v pořadí po Červené Karkulce,

kterou jste mohli shlédnout mi-

nulý rok. Samotné nacvičování

ukazuje, že děti z Vinoře a okolí

mají neskutečně mnoho tvůrčích

nápadů a energie. Velkou část mu-

zikálu děti dotváří samy při na-

cvičování a s velikým nadšením.

Letos toto vystoupení proběhne

v rámci koncertů Hudební školy

Pavla Hokra dne 27.4. v 18:15 v sá-

le Mariapoli. Všichni jste srdečně

zváni.

Děti mají také možnost se při-

hlásit do výtvarné soutěže Vintal

2016, která tematicky navazuje na

tyto muzikály. Vítězné obrázky po-

cestují spolu s dětmi do Itálie do

Lavena Mombella, kde budou re-

prezentovat Vinoř právě s nacvi-

čenými muzikály Červená Karkul-

ka a O dvanácti měsíčkách.

Vincent a Bublina

GoKids kurzy v KC Vincent

Hra na hudební nástroje

Již druhým rokem vedu v KC

Vincent GoKids kurzy. Konkrét-

ně kurz Poznáváme svět, kde

v duchu základních principů

Montessori pedagogiky dětem ve

věku 1–3 let přibližuji svět ko-

lem nich a to prostřednictvím ak-

tivit na různá témata. Těmito té-

maty jsou např. Počasí, Zvířata

doma, Kuchyňské náčiní, atd.

Součástí lekce je i soustředěná

práce s pomůckami z praktické-

ho života, vyráběnými v duchu

principů montessori. Děti se při

práci s nimi učí trpělivosti, cvičí

jemnou motoriku, učí se dokon-

čovat činnosti. Také si na každé

lekci říkáme básničku či zpíváme

písničku k tématu a něco zajíma-

vého tvoříme. Již po několika

lekcích jde u všech dětí vidět ur-

čitý pokrok, který dělá radost ne-

jen mně, ale samozřejmě v prv-

ní řadě rodičům.

Druhým kurzem je BabySigns –

znakování pro slyšící batolata. Na

kurzu Znakujeme se zpěvem a hrou

se společně s dětmi, maminkami

a medvídkem BeeBo učíme znaky,

které slyšícím dětem ve věku 6–24

měsíců usnadní a obohatí období,

kdy ještě neumí mluvit, ale rády

by komunikovali a vyjádřili tak

své potřeby, zájmy, své pocity. Ty-

to znaky se na lekci učíme pomo-

cí písniček, obrázků, pomůcek

k jednotlivým tématům a v nepo-

slední řadě fiktivní hrou. Znaková

řeč napomáhá rozvoji mluvené ře-

či, upevňuje pouto mezi rodiči

a jejich dětmi, dává impulz k inte-

lektuálnímu rozvoji, podporuje

pozitivní emocionální vývoj, posi-

luje sebedůvěru dětí a hlavně

umožňuje dětem sdílet svůj svět.

Všechny tyto přínosy dokazují de-

sítky spokojených maminek a dě-

tí, které prošly mými kurzy a spo-

lečně tak obohatily jejich životy

o krásné a nezapomenutelné zá-

žitky. Pestré zkušenosti se znako-

váním mám i já osobně s oběma

dcerami.

Bc. Pavlína Kapalová
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Hodiny tance a akce TS HIT

Kurz nûmeckého jazyka

TANEČKY PRO NEJMENŠÍ 

pátek 15:55–16:40 hod 

(kroužek je pro děti od 3 let)

V druhém pololetí jsme přidali

nový taneček, máme tedy co pro-

cvičovat. Blíží se dubnové vystou-

pení na akademii TŠ HIT, na které

se všichni těší. A víte, jak je důle-

žité nacvičit správnou poklonu ?

Tak ještě jednou – na špičky, pro-

pnout kolínka, otočit a poklona… 

LATIN DANCE , HIP-HOP 

pátek 16,45–18,00 hod 

(vhodné pro děti ZŠ od 3. tř.)

Letos nacvičujeme na akademii

sestavu hip-hop a ča-ča. Pro ně-

které bude akademie první taneč-

ní zkušeností v kostýmech na po-

diu, před diváky. Pokročilé členky

tanečního klubu procvičují navíc

kankán, který nesmí chybět na zá-

věr vystoupení. 

Pojeďte s námi 

na sportovní tábor 7.–16. 7. 

Téma: šermířské souboje 

a tajemství hradní paní.

Podrobnosti se dozvíte na 

www.tanecniskola-hit.cz

Lekce probíhají pod vedením 

Hany Jozové Dluhošové, 

člena Asociace tanečních mistrů.

Kurz němčiny bychom už moh-

li nazvat kurzem Tří statečných,

neboť po různých početních vari-

antách účastníků zůstávají v kur-

zu zapsány stabilně tři trpělivé že-

ny, snažící se záludnosti němčiny

přece jen zdolat.

Teď v druhém pololetí jsme se již

přesunuli od širších základů němči-

ny k němčině využívané hlavně v ad-

ministrativním a obchodním pro-

středí, k čemuž nám bude ohromně

nápomocna učebnice „Deutsch für

das Berufsleben“ v úrovni B1.

Za pomoc při nákupu této učeb-

nice, stejně tak jako za její plnou

peněžní úhradu pro náš kurz vel-

mi děkujeme vedení KVC Vinoř. 

Mgr. Helena Cimermanová 

VOLNOâASOVÉ AKTIVITY V KVC VINCENT 
VEDENÉ LEKTORKOU FYZIOTERAPEUTKOU 

GABRIELOU VÁLKOVOU
CVIČENÍ PRO DĚTI: Cvičení s klaunem 

úterý od 9:00–9:50,   pátek od 9:00–9:50,   pátek od 10:00–10:50

Cvičení určené pro chodící děti v různých věkových skupinách – za doprovodu rodičů. Lekce je rozděle-

na vždy na několik částí – přivítání v kruhu, cvičení za pomoci básniček a písniček, cvičení na balónech,

senzomotorické cvičení, hry vedené ke koordinaci pohybu, prevenci plochých nohou, vadného držení tě-

la a svalových dysbalancí. S využitím různých sportovních i rehabilitačních pomůcek.

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: Zdravá záda 

pondělí 20:00–21:00

Nové cvičení v KVC Vincent od 4. 4. 2016. Jedná se o zdravotní cvičení, které je prevencí bolestí celého

pohybového aparátu, vadného držení těla a vytváření svalových dysbalancí.

Cvičí se různé metodiky, které jsou příznivé pro správné posílení a protažení různých svalových skupin...

hlavně metoda SM systém s lany dle MUDr. Richarda Smíška, cvičení dle Mojžíšové, senzomotorika, akrální

vzpěrná cvičení, dechová cvičení apod…. prostě cvičíme tak, abychom se cítili lépe.

Na tato cvičení je nutné se hlásit předem na email: valgab@post.cz anebo tel.: 724 312 755.
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Pozvání pro děti na letní pří-

městské tábory v KVC Vincent ve

Vinoři:

Cesta králů – příběhy z červené

krabičky 25. 7. – 29. 7. 2016 

(literárně historický workshop

inspirovaný Letopisy Narnie

a Karlem IV.)

Zuza v zahradách – příběhy ze

zelené krabičky 8. 8.–12. 8. 2016 

(přírodověda a ekologie v terénu)

Oba příměstské tábory připra-

vujeme pro tvůrčí, zkoumavé a hra-

vé děti zhruba ve věku 5–12 let. Ce-

na za tábor je 1800 Kč na týden.

Obědy budeme řešit podle Vašeho

zájmu. Příměstské tábory budou

začínat každý den od 8 h a končit

v 16–16:30 podle potřeb rodičů. Má-

te-li zájem Vaše dítě přihlásit, kon-

taktujte prosím Kláru Löwensteino-

vou na klaralowenstein@yahoo.it

(724 909 585) do dubna 2016. 

Srdečně Klára Löwensteinová 

Bodystyling s Janou

Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla s důrazem na problémové partie – stehna, hýždě

a břišní svaly. Nezapomínáme samozřejmě ani na ruce. Celkově se tak jedná o účinnou kombinaci aerob-

ního a posilovacího cvičení zakončeného kvalitním strečinkem. Pro zvýšení efektivnosti lekce používá-

me k posilování činky či gumičky. Zapojujeme i váhu vlastního těla. A věřte, že je to znát!

Otevfieny jsou kurzy:
pondělní 19–20hod,   úterní 19:30–20:30 hod,   čtvrteční 20–21 hod. 

Samozřejmostí je, že po předchozí dohodě si můžete přijít zacvičit 
jednu hodinu „na zkoušku“ zcela zdarma!

Letní pfiímûstské tábory
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HUBNU... HUBNE·... HUBNEME... 

anebo terapie obezity 2016 pomocí úpravy Ïivotního stylu...

Víte, že od ledna 2013 zhubli

účastníci všech mých kurzů přes

250kg? 

To je jen pro představu 1000

kostek másla! Úžasná hromada! 

Průměrně jsme tak ve skupino-

vých kurzech zhubli 5kg. V indivi-

duálních jste ještě lepší a zhubli

jste tam o 2kg více, tedy průměr-

ně 7kg!

(Skoro) individuální kurz

Kurzy se skládají z devíti kon-

zultačních bloků v předem do-

hodnutých termínech dle vašich

časových možností. Prvních pět

týdnů hezky týden po týdnu, dal-

ší čtyři pak co 14 dnů. Začít může-

te kdykoli během roku. A pozor –

nově můžete absolvovat kurzy čás-

tečně i po skype!

Zvolit si můžete kurz naprosto

samostatný (individuální) či „sko-

ro individuální“, který můžete ab-

solvovat s někým dalším. Takže

vemte s sebou kamarádku, kole-

gyni, maminku, tchýni či partne-

ra a buďte o krok blíže své lepší

postavě….

Kurzovné je splatné až po první

konzultaci, kdy máte možnost se

rozhodnout, zda-li tato „cesta“ je

právě ta Vaše. Pro zvýšení efektiv-

nosti si můžete přidat i pohybový

blok a zúčastnit se kurzu bodysty-

lingu či pomalého posilování. 

Nově si můžete kurz hubnutí

rozšířit o lymfodrenáže a fyziote-

rapii. Budete tak nejen hubnout

a poznávat svoje návyky, ale do-

zvíte se více o svém těle a dopře-

jete si i příjemné a vysoce účinné

relaxace.

Více informací naleznete také

na www.primatelo.cz. Na všechny

kurzy je nutná rezervace na 

janina.habartova@gmail.com

tel.: 602 840 905.

Ve Vincentu probíhají pravidel-

né kurzy Pilates. Je to cvičební me-

toda, která Vás protáhne, posílí,

ale i uvolní. Je velmi vhodná při

bolestech zad. Při cvičení budete

poznávat lépe své tělo a jeho sla-

bosti. Konec hodiny bývá zakon-

čen krátkou relaxací, takže si od-

počinete od každodenního stresu.

Pilates se dá cvičit mnoha způ-

soby a proto je nejlepší vyzkoušet

na sobě a svém těle, jak se Vám bu-

de líbit právě to naše ve Vincentu.

Skupinové cvičení je vedeno v pololetních kurzech, během nichž si vyzkoušíte různé pomůcky: míče,

válce, posilovací gumy a kruhy, s-bally a další. Každá hodina je tak trochu jiná. 

Kurzy Pilates ve Vinofii

❙ protahuje přetížené svaly

❙ pomáhá od bolestí zad

❙ vede ke správnému držení těla

❙ posiluje ochablé svaly

Pilates mohou cvičit všichni nehledě na věk a fy-

zickou kondici. Nové pololetní kurzy začínají v září

2017, ale pokud bude na kurzu volno, můžete se při-

hlásit i v průběhu kurzu. 

❙ Středa 8:15 hod. a 19 hod.

❙ Čtvrtek 7:45 hod., 18 hod., 19 hod.

❙ Neděle 18 hod. a 19 hod.

Srdečně Vás také zveme na víkendový relaxační po-

byt s Pilates ve Vrchlabí 21.–23. 10. 2016 (wellness

hotel Gendorf) Všechny aktuální informace na 

www.studiozp.cz nebo pište: studiozp@email.cz 

Radana Štorkánová, studio zdravého pohybu

Co mÛÏete od Pilates ãekat? Kurzy Piltes 2016:
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Divadelní představení

O Červené Karkulce pro

nejmenší děti. Mrzí nás

nízká účast na této akci,

kdyby nepřišly děti z Les-

ní cestičky bylo by diva-

délko pouze pro 4 rodiče

s dětmi.

Senior Fitnes o.s.
Zdravotní cviãení pro kaÏdého a kaÏd˘ vûk, 

vhodné nejen pro seniory, 
v KVC Vincent, vÏdy v úter˘ od 10.50 do 11.50 hodin. 

Pfiijìte si s námi zacviãit pro zlep‰ení Va‰í fyzické kondice, 
odstranûní bolesti zad, zlep‰ení rovnováhy a psychické pohody.

Informace: A. Bohm,
tel. 608 709 853, e-mail: arnostbohm@centrum.cz, www.seniorfitnes.cz

V˘tvarná soutûÏ Vintal 2016

Divadélko

Drazí vinořští menší výtvarníci.

v létě se s dětmi chystáme na

operkový zájezd do našeho part-

nerského města Lavena Mombella

v Itálii. A protože bychom s sebou

rádi vzali ty nejhezčí dárky, které

by byly o nás a od nás, vyhlašuje-

me výtvarnou soutěž o nejkrás-

nější ilustrace z pohádek „Červe-

ná Karkulka“ a „O dvanácti měsíč-

kách“ Z. Svěráka a J. Uhlíře. Dru-

hým výtvarným tématem soutěže

je: Vinoř a Česká republika očima

vinořských dětí. Dejte si záležet,

nakreslete i více obrázků, dílka po-

depište a napište na ně váš věk, na

druhou stranu pak celé vaše jmé-

no a kontakt na vás, učitele, rodi-

če. Porota vás za vaše umění od-

mění vstupenkami na kulturu

a výtvarnými potřebami a vaše ob-

rázky poputují do Lavena Mom-

bella ve formě pohlednic a plaká-

tů a budou nás reprezentovat při

literárním pohádkovém worksho-

pu a představeních.

Moc se na Vaše obrázky těšíme. Tak se do toho pusťte! Natěšeně Klára Lowensteinová

Uzávěrka soutěže: 15. květen 2016. 

Adresa dodání obrázků: KVC Vincent, Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř

Kontakt na koordinátora soutěže: klaralowenstein@yahoo.it (724 909 585)



Brdička Jan

Radoslav Brzobohatý

Cowell Cressida

Škyťák Šelmovská Štika III.

Di Fulvio Luca

Chlapec, který rozdával sny

Drijverová Martina

České dějiny očima Psa

Dřevíkovská Tamara

Narcis

Feldhaus Hans – Jurgen

Fakt hustý!

Flynn Gillian

Zmizelá

Foglar Jaroslav

Tábor smůly

Follett Ken

Na věky věků

Hannah Hannah Sophie

Pusinka

Hartl Patrik

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Hawkins Paula

Dívka ve vlaku

Hawkins Sarah

Uzdravený poník

Herčík Jan

Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují

Zvěrolékař vzpomíná

Chalupová Lenka

Ledové střepy

Pomněnkové matky

Jerome Jerome Klapka

Tři muži ve člunu 

(o psu nemluvě)

Jonesová Belinda 

Miluju Capri 

Kinsella Sophie

Bohyně v domácnosti

Kundera Milan

Směšné lásky

Laudin Radek

Chalupáři stříbrného plátna

Moriarty Liane 

Manželovo tajemství

Sedmilhářky

Moyes Jojo

Dívka, již si tu zanechal

Moyesová Jojo

Poslední dopis od tvé lásky

Nesbo Jo

Doktor Prostor a prdící prášek

Doktor Prostor a vana času

Orwell George

Farma zvířat

Perina Linda

Originální ruční práce

Pospíšilová Zuzana

Naše sousedka čarodějnice

Rolland Romain

Petr a Lucie

Shakespeare William

Romeo a Julie

Stainforth Alexander

Krvavá Mary

Urbaníková Eva

Nakresli mi vítr

Váňová Magda

Herečka

Viewegh Michal

Biomanžel

Vondruška Vlastimil

Strážce boleslavského mystéria

Zločin na Bezděku

Zajcev Vasilij Grigorjevič

Zápisky odstřelovače 

31

Seznam kniÏních 

novinek I. ãtvrtletí 

2016

Dûti z M· oddûlení Vãeliãky a Soviãky na náv‰tûvû v knihovnû

Povídali jsme si o po-

hádkových knížkách a po-

stavách. Děti malovaly

svou oblíbenou postavu.

Seznámily se s pravidly

knihovny a prohlédly si

dětské knihy a encyklo-

pedie. Některé nabídka

knih zaujala natolik, že

přišly s rodiči a zapsaly se

mezi vinořské čtenáře.

Což mě velice potěšilo.

Monika Lichtenbergová



1. 4. 2016 se konala meziná-

rodní akce Den s Andersenem. Na

nocování přišlo 16 dětí, které pra-

videlně navštěvují místní kniho-

vnu. Sešli jsme se v 18 hodin, děti

si přinesly věci na nocování.

Četli jsme si a luštili jsme kří-

žovky, zahráli jsme si různé hry.

Když se setmělo čekala nás bojová

hra. Po bojovce jsme si ve Vincetu

nastudovali a zahráli pohádky od

Andersena. Asi o půlnoci jsme šli

spát. Ráno děti dostaly odměny

a přichystaly si snídani. V 9 hodin

si je vyzvedli rodiče.

Děkuji za pomoc s organizací

večera Veronice a Tomášovi Rů-

žičkovým a Kateřině Krečmerové.

Monika Lichtenbergová, 

knihovnice
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Noc s Andersenem 2016



Zápis do M·
Zápis proběhl 17. a 18. 3. 2016.

Obdrželi jsme 91 žádostí o přije-

tí dítěte, volných míst máme cca

60 – záleží ještě na počtu odkla-

dů školní docházky. Přijali jsme

přednostně děti, které mají spo-

lu s alespoň jedním rodičem byd-

liště ve Vinoři a požadující celo-

denní docházku, v pořadí podle

věku od nejstarších. Dostalo se

na děti, kterým budou 3 roky

v květnu a dříve. Další budeme

přijímat, pokud se uvolní nějaká

místa (každý rok několik dětí ne-

nastoupí). Seznam přijatých je od

30.3. vyvěšen na www.zsvinor.cz

oddíl mateřská škola a v tištěné

podobě na dveřích MŠ. 

6.–13.2.2016 proběhl ve Stráž-

ném v Krkonoších lyžařský výcvi-

kový kurz pro žáky 7. ročníku a ně-

kolik zájemců z vyšších ročníků.

Zúčastnilo se 35 dětí. I přes nepří-

liš příznivé sněhové podmínky se

nám podařilo cíle kurzu splnit.

Kurz proběhl bez jediného zraně-

ní a dokonce i nikdo neonemoc-

něl, takže celkem spokojenost. Fo-

tografie z kurzu jsou na webu

školy. 

Zápis do prvního ročníku ZŠ –

byl v úterý 2. 2. a ve středu

3. 2. 2015. Již tradičně letos Mach,

Šebestová, paní Kadrnožková s Jo-

natánem a paní učitelky přivítali

119 dětí, 82 dětí bylo přijato. Budou

otevřeny tři třídy prvního ročníku,

umístěny budou v přístavbě hlav-

ní budovy školy. Velké poděkování

patří všem učitelkám a žákům, kte-

ří se na zápisu podíleli, vše pro-

běhlo hladce a bez problémů.

Ze Ïivota ‰koly
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Stará učitelská rada praví, že

jak děti vyndají na jaře kola, je po-

třeba mít uzavřené známky, pro-

tože pak už se nikdo neučí. Na ko-

le se teď jezdí celý rok, takže rada

nelze použít, ale jaro už je prostě

tady a bude to náročné.

Provozní a technické změny ve

škole – v rámci rekonstrukce su-

terénu zdravotního střediska pro-

bíhá budování nových prostor

školní družiny. Od září 2016 by

zde měly být umístěny tři odděle-

ní. Na prázdniny je plánována re-

konstrukce a přístavba šaten

v hlavní budově školy. Zatím jsme

ve fázi projektu pro stavební po-

volení. Šatny budou rozšířeny tak,

aby v budoucnu nad nimi mohla

být vybudována přístavba dalších

dvou pater s učebnami. 

Zápis do prvního roãníku

LyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz



Na začátek června připravuje-

me již podruhé celoškolní pro-

jekt Olympiáda dětí a mládeže

2016 – Vinoř. Jednotlivé třídy si

zatím zvolily státy, které budou

reprezentovat. Slavnostní zahá-

jení bude 31. 5. od 13 do 16 h

v tělocvičně.
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Olympiáda dûtí a mládeÏe 2016 – Vinofi

Dûtsk˘ fotbalov˘ pohár – nejlep‰í fotbal se hraje na Z· Vinofi

V ŠD se hraje fotbal už mnoho

let na „vysoké úrovni“. Hodně

chlapců je registrováno v různých

fotbalových klubech, a tak pořádá-

me zápasy mezi třídami. Děvčata

dělají roztleskávačky, takže je při

fotbálku i zábava. Jelikož máme

„natrénováno“, tak se už druhým

rokem zúčastňujeme dětského fot-

balového poháru pro I. a II. třídy.

Jde o tříkolový systém – základní

kolo (9 skupin), semifinále a finá-

le. Letos se do poháru přihlásilo 84

základních škol z celé Prahy. Hrací

doba je 11 minut, hraje se systém

1+4 a postupují 3 z každé skupiny.

Základní kola se konají v pěti ha-

lách a letos se hrálo i ve vinořské

tělocvičně. Postavily jsme s paní

Červenkovou dva týmy. Prvňáčci

skončili na 4. místě, druháci na

1. místě a byli odměněni pohárem.
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18. 2. jsme proto s druháky brzy rá-

no vyráželi do haly Motorlet-Radli-

ce, kde se hrálo semifinále. Kluci

vyhráli z pěti zápasů čtyři. V zápa-

se o 3. místo nechali na hřišti mno-

ho sil. Všichni jsme měli velkou ra-

dost, když vyhráli a postoupili z 84

týmů mezi osmičku finalistů. Finá-

lový turnaj se konal 16. 3. v hale ZŠ

Petřiny. Přijeli už jen ti nej z nej-

lepších. Byli jsme ve skupině se ZŠ

Květnového vítězství, Na Beránku

a Slivenec. Ve všech třech utkáních

jsme vyhráli a postoupili do semi-

finálového zápasu, kde jsme hráli

se ZŠ Tupolevova. Výborným vý-

konem se kluci dostali až do finá-

lového utkání se ZŠ Jižní, ve kte-

rém vyhráli na penaltový rozstřel

2:1. Bylo to obrovské drama! Klu-

ci převzali obří vítězný pohár od

prvoligového hráče Dukly Praha

Daniela Tetoura a zúčastní se 3. 4.

zápasu Dukla-Slavia, kde budou vy-

vádět z kabin hráče Slavie a sehra-

jí o poločase na trávníku Dukly

Praha se ZŠ Jižní krátké utkání.

Chtěla bych moc poděkovat panu

Zimlovi a Ledvinovi za taktické ra-

dy, zajištění dopravy, fotografová-

ní a podporu. Na závěr uvádím se-

stavu vítězného týmu: Adam

Ledvina (G), David Svoboda, David

Ziml, Štěpán Pastrňák, Jonáš Háp,

Martin Štoček a Josef Kostohryz.

Hoši děkujeme!!! Byl to úžasný zá-

žitek!!!

Jitka Kuchlerová 

a Soňa Červenková



Jsme spolu 5 let a od začátku

jsme věděli, že naše paní učitelka

je úžasná. Tak nás napadlo přihlá-

sit ji do ankety Zlatý Ámos. Rodiče

řekli, že máme počkat, až budeme

starší, abychom si vše lépe sami

zařídili. 

Na začátku 5. třídy jsme museli

sehnat 100 podpisů. Šlo to rychle.

Potom Viktorka vyplnila přihláš-

ku, Šárka napsala příběh o paní

učitelce, Ondra jí vyfotil a vše se

odeslalo.

Na konci ledna nám došlo, že už

se Ámos blíží a tak jsme začali na-

cvičovat pětiminutové divadýlko

a byli jsme připraveni na různé

otázky. Téma divadýlka vymyslel

mladší syn paní učitelky, ale slova

si vymýšlel každý sám. Paní uči-

telka nám pomáhala. Každou ho-

dinu jsme vymysleli další kousek

příběhu. Bylo to o televizních no-

vinách TV (M) Úča, kde moderátor

sděloval divákům, že žáci odhalili,

že je jejich učitelka mimozemšťan,

protože normální lidi by ten vý-

kon nezvládli. Byla tam i repor-

térka v terénu, která se vyptávala

36

Zlat˘ Ámos
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jedné žákyně z 5. A, jak na to při-

šli. Zkoušeli jsme na začátku snad

každé hodiny. (Amálka, Ondra,

Lůca, Anetka 5. A) 

Zlatý Ámos je soutěž těch nej-

oblíbenějších učitelů a učitelek

a naše (M) Úča se také do soutěže

zapojila. Když v úterý odjeli na

soutěž, tak jsme jim drželi i palce

na nohou, protože máme (M) Úču

moooooc rádi. Je prostě ta nej!

Strávili jsme nad tím hodně času,

aby vyhrála Ámose. Určitě to mu-

sel být pro ni, Amálku, Sofku i Štó-

ču krásný zážitek, když vyhráli, že

je nejlepší (M) Úča z celé Prahy.

(Bíňa, Kiki, Pulpoš, Kája 5.A)

Paní učitelku přihlásila Viky

a její máma. Potom se muselo zís-

kat 100 podpisů. Podpisy se získa-

ly asi za 3 dny. Potom paní učitel-

ka zjistila, že s ní můžou jet pouze

3 děti. Vybrala Ondru, Amálku

a Sofii. Ti potom nacvičovali před-

stavení. Určitě to pro ně musely

být děsné nervy. Po představení

při čekání na výsledky šli do mu-

zea J. A. Komenského. Po muzeu šli

zpět do Senátu PČR a čekali na vy-

hlášení. Dozvěděli se, že paní uči-

telka je první, to znamená, že na-

še paní učitelka je Zlatý Ámos

Prahy. (Ozzy, Šárka, Vojta, Íma 5.A)

Na soutěž jsme jeli 2. 2. ráno.

Celá třída nám fandila a držela

palce. Většina nám posílala zprávy

přes Whatsapp. Hodně nám to po-

máhalo.

Na té soutěži bylo 12 učitelů

a asi 8 porotců. Strašně jsme se bá-

li. Než vyhlásili výsledky, šli jsme

do muzea a na zmrzlinu. Kdybyste

viděli, tu naši reakci, když řekli, že

vyhrála Zuzana Štočková. Křičeli

jsme jako blázni. Do dalšího kola

už musí paní učitelka sama. Bude

se konat 3. 3. Jsme rádi, že ji má-

me. (Sofie 5.A) 

Paní učitelka Zuzana Štočková

vyhrála Pražského Amose a po-

stoupila i z dalšího kola (3. 3.) do

celostátního finále. Nacvičila s dět-

mi další scénku, tentokrát to bylo

o tom, jaké mívá sny o dětech a dě-

ti jí nakonec ukázaly, že jejich sny

o ní jsou „daleko divočejší“. Finá-

le se konalo 18. 3. v hotelu Olšan-

ka a jarní prázdniny mezi posled-

ními koly nedaly moc času na

přípravy. Jak to ale společně s dět-

mi zvládla – klobouk dolů. Bylo

opravdu vidět, že ji děti mají rády

a udělaly by pro ni snad úplně vše.

Do hotelu jí přijelo podpořit hod-

ně dětských fanoušků a i rodiče,

kterým to pracovní povinnosti do-

volily. Ostatní rodiče a kolegyně

fandili u internetové televize. Si-

ce nevyhrála, ale byla pro všechny

své fanoušky ta nejlepší a pro své

děti zůstane nejlepší navždy!!!!

A tak ji všichni moc gratulujeme,

už probojovat se až do finále je

fantastický úspěch. A já jako rodič

vidím, co všechno jsou děti ochot-

ny udělat pro ni a jako kolegyně

vidím, co všechno je ona ochotna

obětovat pro děti.         (za ZŠ SL)
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la polínka z břízy či sláma a větvič-

ka nebo ptáčkové, kuřátka, motýl-

ci. Zjistili jsme, že jsme moc šikovní

a hlavně nás to moc bavilo. Bylo to

krásné středeční dopoledne.

Iveta Koníčková a 4.C

Jako v loňském roce, tak i letos

jsme se všichni na kroužku flétny

chystali na vystoupení na Veliko-

noční jarmark na Dlabačově. Něk-

teří pamětníci již věděli, že je touto

dobou sice jaro za dveřmi, ale zima

nás ještě chytá za ruce. A ty jsou při

hraní dost důležité. Pořádně jsme se

oblékli, a na ruce nasadili rukavice

nebo alespoň schovali do kapes. Ješ-

tě klobouk na hlavu, protože letoš-

ní téma se nese v duchu country. Ta-

ké my jsme si něco z těchto melodií

nacvičili a jistě si s námi někdo za-

notoval. Na pódiu se nám všechno

podařilo a odměnou všem účinku-

jícím byl zasloužilý potlesk. Ještě

sladká odměna v podobě lineckého

pečiva ve tvaru velikonočního va-

jíčka a už se těšíme až nám rodiče

něco na jarmarku koupí. Možná si

zařádíme na skákacím hradu, zarej-

díme na divokém býku a třeba nám

rodiče ještě něco dobrého nebo pěk-

ného koupí. Určitě přijďte za rok

přivolat jaro. 

Iveta Koníčková a děti 1.- 6. tř.

Jaro už klepe na dveře a s ním

také Velikonoce. Doma jistě všich-

ni vysévají osení. Školáci vyrábějí

různé velikonoční ozdoby, aby

mohli potěšit maminky a vyzdobit

okno či dveře.

Třída 4. C se v letošním roce roz-

hodla udělat si výzdobu vlastníma

rukama, ale nechá si poradit od od-

borníka. Někteří si přinesli vlastní

materiál, jiní použili ten, který nám

paní Dlabačová nabídla. Ať už to by-

Velikonoãní dílniãka 4. C

Pískání na Velikonoãním jarmarku
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Výstava Titanik

Dne 29. 9. jsme se rozhodli, že

vyrazíme na výstavu Titaniku

v PVA Letňany.

Jeli jsme přes kopce, louky, kři-

žovatky a zase louky až jsme do-

razili do Letňan. Když jsme byli na

místě, tak jsme tam dostali velmi

zájímavé kartičky, na kterých byla

vždy napsána jedna osoba, o kte-

ré jsme se na konci výstavy do-

zvěděli, jestli tato osoba přežila

nebo se vůbec nenašla v moři.

Kartička byla jakoby palubní lístek

na Titanik. 

Viděli jsme nádobí, které bylo

na palubě, pokoje, ve kterých

bydleli lidé, než se Titanik poto-

pil. Viděli jsme také jejich zava-

zadla, která byla vytažena ze dna

oceánu, z hloubky 4 000 m. Moh-

li jsme si sáhnout na ledovec, kte-

rý byl pro nás velmi lákavý. Víme

všichni, že to nebyl ten ledovec,

který 14. dubna 1912 ve 23:40 způ-

sobil velké neštěstí, přesto to byl

od autorů výstavy dobrý nápad.

Svými dlaněmi a svým teplem jsme

se snažili prohloubit díry v ledu. 

Po výstavě jsme si koupili ob-

čerstvení, nějaké ty suvenýry a vy-

razili jsme zpět směrem ke škole.

Výstava se mi moc líbila a jela

bych klidně ještě jednou. 

Za Debrujáry z Vinoře sepsala:

Michaela Šmuková

Debrujáfii z Vinofie
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Ze Ïivota matefiské ‰koly

Dnešní jarní příspěvek z mateř-

ské školky bude poněkud odlišný

od těch předcházejících. Budeme

méně psát, abychom ponechali

větší prostor fotografiím z růz-

ných akcí a událostí. Proto jen

krátce upozorníme na ty nejhlav-

nější.

Zima a jaro ve vinofiské ‰kolce

V zimě, jakmile napadlo trochu

sněhu, hned jsme vyrazili stavět

sněhuláky, bobovat a koulovat se.

V rámci projektu,,Tři králové“ se

děti v průběhu prvního týdne no-

vého roku seznámily se třemi krá-

li, Kašparem, Melicharem a Balta-

zarem. Ve třídě Soviček se opět

konala tradiční Havajiská párty.

Divadelní spolek Prima den k nám

zavítal s moc hezkou „Doktorskou

pohádkou“. Výtvarný kroužek dě-

tí ze třídy Jahůdek, Houbiček, Liš-

tiček a Včeliček pod vedením pa-

ní učitelky Evy Laubové pořádal

dne 25.1. v odpoledních hodinách

výstavu dětských prací. Divadlo

Dokola dětem přijelo zahrát krás-

nou, loutkovou pohádku: „Jak se



Jíra mlynářem stal.“ Úžasné vy-

stoupení nám připravil klaun Pe-

pino se svými pejsky. Na motivy

známé pohádky zahrálo Divadýl-

ko na konečný krásnou pohádku

„O včelích medvídcích“. 

Nádherné masky dětí i paní uči-

telek, výborná nálada, hudba, ta-

nec, soutěže a mlsání. To všechno

provázelo tradiční únorový kar-

neval ve všech třídách mateřské

školy. A když říkáme tradiční, tak

si ho tradičně nemohl nechat ujít

pan starosta s panem ředitelem.

Děkujeme jim za čas, který věno-

vali našim nejmenším, rodičům

děkujeme za krásné a nápadité

masky pro děti i za kupované dob-

roty a paním učitelkám za přípra-

vu nádherného prostředí tříd,

v kterých se karneval konal. 

Překrásná pohádka divadelní

společnosti Vysmáto nadchla

všechny děti. Loutky byly nádher-

né. Pohladit si „opravdového“ dra-

ka se jen tak někomu nepoštěstí.

Únor je ve školce každoročně vě-

nován pohádkám, bájím i příbě-

hům s dětským hrdinou. Návštěva

vinořské knihovny byla pro děti

opravdu zajímavá. Ve třídě Lišti-

ček si děti udělaly „Vitamínový

den“. Povídaly si o důležitosti pest-
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ré stravy a hlavně o ovoci a zele-

nině. Za pomoci kuchyňských po-

mocníků vyrobily z ovoce pyré,

džus a koktejl. V několika třídách

se konal Den princů a princezen.

Ve třídě Soviček se konal dětský

ples. U Myšek a Zajíčků proběhl

společný, pohádkově motivovaný

sportovní den. Poslední únorový

pátek se konala ve třídě Soviček

rozlučka s paní učitelkou Ivankou.

Celá akce byla ve stylu pyžamové

párty. A tentokrát se slavilo oprav-

du ve velkém, (dětské) šampaňské

teklo proudem. Děti se bavily

spoustou soutěží a nechyběla ani

pořádná polštářová válka. Mimin-

kovský den ve třídě Veverek se

také vydařil. Děti si vystříhaly če-

pičky, zasoutěžily, prohlédly foto-

grafie a na závěr se rozloučily s pa-

ní učitelkou Luckou, která se na

své miminko, stejně jako paní uči-

telka Ivanka, už moc těší. Navští-

vili jsme také výstavu zahrádkářů,

která byla tradičně velmi krásná.

20. 3. naše předškolní děti vystu-

povaly v Dlabačově na Velikonoč-

ním jarmarku. Všechna vystoupe-

ní byla na vysoké úrovni a za to

vděčíme paním učitelkám a samo-

zřejmě všem zúčastněným dětem.

Jejich výkony si zasloužily obdiv

a velký potlesk. 

V současné době plánujeme dal-

ší akce, výlety a letní školku. O tom

zase příště.

Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Ze Ïivota farnosti

Kříž na skále V Obůrkách, ob-

novený roku 2012, byl již po devá-

té němým svědkem křížové cesty

lesem. Křížová cesta probíhá

v mnoha městech či vesnicích ne-

jen v naší zemi, ale i v zahraničí

a souvisí s postní přípravou křes-

ťanů na Velikonoce. Vinoř má svou

specifickou tradici. Každoročně

v postní době se více než padesát

lidí různého věku vydává na cestu

lesem. Kříž, který nesou, je velký,

dřevěný a není snadné s ním zvlá-

dat náročný terén. Vyrobil jej před

pár lety jeden z dospívajících mla-

díků a je rozkládací. Kříž nesou

malí i velcí a během čtrnácti zasta-

vení plní úkoly, které směřují k za-

myšlení: čím jsou Velikonoce pro

Velikonoce jsou největšími

křesťanskými svátky. Květná ne-

děle navazuje na postní dobu.

I v našem Vinořském kostele se

světily kočičky, připomínal se Je-

žíšův vjezd do Jeruzaléma.  

Zelený čtvrtek je den, kdy Ježíš

slaví Poslední večeři s apoštoly,

jak nám připomíná řada umělec-

kých děl, kdy bdí v Getsemanské

zahradě, kdy je zrazen Jidášem

a ocitá se v rukou nepřátel. Ve vi-

nořském kostele se po večerní mši

sv. symbolicky upravil jeden oltář

jako Getsemanská zahrada. Far-

nost se sešla k podvečernímu po-

sezení. (V předchozích letech se

několikrát po vzoru židovské ob-

ce slavila sederová večeře.)

Velký pátek byl letos poprvé

dnem pracovního volna. Je připo-

mínkou Kristovy smrti na kříži. 

Nikde v celém světě se tento den

neslouží mše sv., nezvoní zvony.

(Známe možná pohádku pro děti

o tom, jak odletěly zvony do Ří-

ma). V kostele v odpoledních ho-

dinách proběhla křížová cesta

a večer obřady. Po nich je otevřen

Boží hrob v jednom z bočních ol-

tářů. Velký pátek je dnem přísné-

ho postu. 

Bílá sobota je den, kdy je kostel

otevřen. V kostele u Božího hrobu

se střídají věřící a modlí se. Obřa-

dy i ve Vinoři začínají po západu

slunce ohněm před kostelem. Od

ohně se zapaluje paškál, velikonoč-

ní svíce, symbol Lásky, která pře-

dává život, naději. Do temného kos-

tela vchází kněz a věřící zapalují své

svíce, které svým světlem překoná-

vají symbolickou temnotu smrti.

Varhany a zvony se znovu rozezní

na připomínku Vzkříšení. Také ná-

sledující neděle je jeho oslavou. 

Láska překoná smrt – to je po-

selství Velikonoc. Někomu stojíš za

to, aby za tebe dal život – to je po-

selství kříže. Kříž není konec, ale

počátek, počátek vítězství. K životu

patří i těžkosti, bolest, ale my lidé

jí rosteme. Rosteme také tím, že se

nevzdáváme a po pádu vstáváme. 

Velikonoce jsou svátky naděje

a naděje je tím, bez čeho náš život

ztrácí radost. 

Ať nás radost Velikonoc neo-

pouští a provází nás naděje 

Marie Nováková 

mne? Co mi říká symbolika kříže?

Jaká je má představa přátelství,

lásky? Velikonoce jsou symbolem

Lásky, lásky, která je silnější než

zlo, silnější než smrt. Velikonoce

jsou také symbolem nových začát-

ků, zrození nového života, jsou

svátky naděje. 

Křižová cesta na skále končí za-

pálením svíčky a stiskem rukou ve

velkém kruhu. Život není vždy leh-

ký, ale přátelství do něj vnáší radost.

KfiíÏová cesta lesem po deváté

Velikonoãní svátky
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Ze všech darů, nadílek,

co nabízel mi osud,

malý útlý andílek

byl nejvzácnější dosud.

Jenže to vím teprv dnes

já mezulán jeden,

kdy čas ho dávno poodnes

a já jinými byl sveden.

Ty dávné dívky bujných tvarů

kazily můj vkus.

Kdo mi nyní do lektvarů

přidá srdce kus?

Pozdě ve vinořském hvozdě

nad rozlitým volat mlékem:

Čase vrať se, couvni. Stůj!

Jak zázračným by pro mě lékem

byl andílek můj!

Lubomír Antoš

Leden

KOUDELKOVÁ Ludmila 70 let

MACHÁČOVÁ Věra 70 let

KORBIČKOVÁ Růžena 84 let

KAZILOVÁ Jaroslava 83 let

ŠTĚPÁNEK Jaroslav 75 let

FLEGR Adolf 75 let

VOTAVA Pavel 75 let

ŠTĚPNIČKA Miloslav 82 let

FILIP František 85 let

FISCHER Karel 70 let

VOKÁL Josef 88 let

VORLÍČEK Václav 80 let

Únor

ČECHOVÁ Jiřina 86 let

NEDVÍDKOVÁ Miluše 82 let

SVOBODA Josef 83 let

SEMECKÝ Václav 70 let

ALTMANOVÁ Helena 91 let

TROSTOVÁ Drahomíra 88 let

NOVOTNÁ Františka 83 let

Spoleãenská kronika

Eviãce K.

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili svá Ïivotní jubilea

v 1. ãtvrtletí roku 2016 a souhlasili s uvefiejnûním ve Vinofiském

zpravodaji

HERTLOVÁ Alena 75 let

SUCHÁNKOVÁ Helena 85 let

VYBÍRALOVÁ Růžena 80 let

KRAJLOVÁ Marie 75 let

HAVÍŘOVÁ Božena 83 let

Březen

LICHTENBERGOVÁ Taťána 70 let

HETZELOVÁ Marie 75 let

MARKOVÁ Alena 81 let

ČAREK Vladimír 70 let

NAVRÁTILOVÁ Marie 70 let

BERNÁTHOVÁ Věra 83 let

PYTLÍKOVÁ Věra 88 let

DVOŘÁKOVÁ Jaroslava 80 let

DOUBEK Josef 81 let

ŠKALOUDOVÁ Marie 70 let

REICHL Jaroslav 80 let

SZKATULAK Václav 75 let

MACEK Karel 82 let

KELLER Ivan 70 let

ČERVENKOVÁ Jiřina 83 let



ní průvod přivítali dobrým „truň-

kem“ a chlebem se škvarkovým

sádlem s cibulí. Došlo také na pou-

liční tanec... např. kominík si za-

tančil s jednou z našich nejstarších

tetiček. Škoda, že účast vinořských

občanů nebyla v takové míře, jak

V prvním čtvrtletí roku 2016

jsme zaznamenali v našem baráč-

nickém spolku mnoho aktivit. Na

třetí lednovou sobotu jsme při-

pravili slavnostní baráčnické vo-

lební sedění, na kterém naše tetič-

ky a sousedé volili na dobu dvou

let nové konšelstvo. I přesto, že to

byla nejvíce zasněžená sobota v le-

tošní zimě, naši baráčníci se voleb

zúčastnili s téměř 100% účastí, tak-

též přišli všichni námi pozvaní

hosté, např. zastupitel MČ, pan Da-

vid Smoljak s chotí.

Nově zvolené konšelstvo se-

známilo všechny přítomné s plá-

novanými aktivitami a projekty

na rok 2016. Dalším slavnostním

krokem při tomto sedění bylo při-

jetí dvou nových mladých členek,

které se později ochotně zapojily

do nácviku České besedy s našimi

tetičkami. „Českou besedu“ jsme

potom zatančily 5. března ve vi-

nořské sokolovně, při volebním

sedění XVI. Župy, pod kterou pat-

ří i naše baráčnická obec. Konšel-

stvem XVI. Župy jsme byli požá-

dáni o patronaci nad celou touto

akcí. Naše členky, v čele s rychtář-

kou Věrou Kučerovou, se zúčast-

nily nejen nácviku besedy, ale

i výzdoby sokolovny, přípravy ob-

čerstvení, pečení koláčků, úklidu

sokolovny, za což jim všem podě-

koval nově zvolený rychtář výše

zmíněné župy, soused František

Košina.

A abychom nezapomněli na sta-

ré české tradice – naše členky se

také účastnily „Vinořského maso-

pustu“. Na Rychtě jsme masopust-

Spolky

Baráãníci
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se očekávalo. A v tom je právě na-

še poslání, poslání baráčníka, udr-

žovat tradice a dobré sousedské

vztahy v jakékoliv době. Aby se

nám všem ve Vinoři žilo lépe.

Za OB Vinoř 

Olga Kaplanová - berní



Jarní výstava zahrádkářů při-

nesla do Vinoře jaro. Opět jsme

mohli vidět krásnou velikonoční

výzdobu a spoustu jarních květin,

které provoněly celou společen-

skou místnost v Chaltické ulici,

kde se výstava konala. Děkujeme

zahrádkářům za jejich práci, kte-

rá přinesla mnoha lidem pěkný

zážitek. 

45

Zahrádkáfii



O víkendu 16.–17. 4. 2016 se

v hale při ZŠ Prachovická – Vinoř

střetnou 4 nejlepší badmintonové

týmy ČR. Uvidíte napínavá utkání

a dva dny špičkového badmintonu,

ze kterého vzejde jeden vítěz – mis-

tr extraligy. Během prvního dne

dojde k semifinálovému střetnutí

domácího klubu Sokol Meteor Pra-

ha – Radotín s SKB Český Krumlov,

hned po nich bude následovat re-

príza loňského finále družstev BK

73 Deltacar Benátky nad Jizerou

a BADMINTON FSpS MU A – Brno.

Druhý den odstartuje utkání o tře-

tí místo, po kterém bude následo-

vat vrchol celého víkendu, samotné

finále české extraligy v badminto-

nu, z něhož vzejde vítěz pro sezo-

nu 2015/2016.

Sobota 16. 4. 2016

13:00 Sokol Meteor Praha – Rado-

tín vs. SKB Český Krumlov

16:30 BK 73 DELTACAR Benátky

n. J. vs. BADMINTON FSpS MU A

Neděle 17. 4. 2016

9:00 utkání o 3. místo

13:00 finále

Obhájí Benátky loňský titul? Ne-

bo snad Meteor využije výhody

domácího prostředí a po dlouhých

letech zůstane titul v Praze? Pře-

kvapí nás i soupeře družstvo

Krumlova nebo Brněnští ukojí

svoji touhu po titulu a po loňské fi-

nálové prohře pohár poputuje na

jih Moravy? To vše a ještě více se

dozvíte o víkendu 16.–17. 4. Čekají

vás dva dny plné špičkového bad-

mintonu, slosování lístků o zají-

mavé, nejen badmintonové ceny,

působivý doprovodný program

a také autogramiáda s hvězdami

českého badmintonu. Tak nevá-

hejte, přijďte podpořit domácí Me-

teor, užít si atmosféru napínavých

utkání nebo se vyfotit s našimi nej-

lepšími hráči. Budeme moc rádi,

když dorazíte.

Za Sokol Meteor Praha – Radotín

Kateřina Hejdrychová

46

Sport

Vinofi hostí iBod a Tesing finále extraligy – soutûÏ nejlep‰ích druÏstev 

v badmintonu



Fotbalov˘ oddíl TJ Sokol Vinofi rád uvítá nové zájemce o fotbal narozené v letech 2006–2011
Tréninky jsou na fotbalovém hfii‰ti Bohdaneãská 677 s travnat˘m povrchem,

kde budeme mít od podzimu k dispozici i nové hfii‰tû s umûlou trávou 
Pro roãníky 2010 a 2011 v pondûlí a ve stfiedu od 16:30 Pro roãníky 2007–08 v úter˘ a ãtvrtek od 17:30
Pro roãníky 2009 v úter˘ a ve ãtvrtek od 16:30 Pro roãníky 2005–06 ve stfiedu a pátek od 18:00
Tak neváhejte a pfiiveìte své ratolesti mezi malé sportovce.
Více informací Vám rádi sdûlíme: Josef ¤ebíãek – trenér (2010–11) tel.603923819

Marek Bezkoãka – trenér (2007–09) tel.777015510
Petr Kubka – trenér (2005–06) tel.608409493
e-mail: vinor.fotbal@sezna.cz
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Vinoř
hřiště Bohdanečská 677, Praha 9 - Vinoř

Josef Řebíček – trenér (2010-11) – tel.603923819 Marek Bezkočka – trenér (2007-09) – tel.777015510
Petr Kubka – trenér (2005-06) – tel.608409493 e-mail: vinor.fotbal@sezna.cz
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Na‰e úklidová firma nabízí 
jednorázov ,̆ pravideln˘ ãi generální

úklid domácností, firem, bytÛ.

V pfiípadû zájmu volejte 777 161 575, 777 313 760 
web.uklidzcukru@seznam.cz Ú
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placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce
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Soukromá 
v˘uka AJ/NJ

pro dûti i dospûlé
vãetnû douãování 

v rámci osnov Z·/S·,
v tûsné blízkosti Z· âakovice,

Nûvská ulice. Tel.: 608 854 770.
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